
A.E. Talaia GMF20150517_046 

ASCENSIÓ 
AL MATAGALLS (1.697 m) 

des del coll de Sant Marçal 
i baixada pel coll de Bordoriol 

Data:  DIUMENGE 17 DE MAIG DE 2015 

Hora de sortida:  8 DEL MATÍ 

Desplaçament:  AMB  COTXE 

Lloc de sortida:  

APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF 

Coordinadors de la sortida:  

Anna-Llibertat Garcia (686571880) 

i Joan Ortín (687023371) 

 

Horaris previstos: 

 
07.45 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf. 

08.00 h - Sortida de Vilanova cap al Montseny. Sigueu puntuals! 

09.30h - Arribada al coll de Bordoriol (Viladrau). Inici de l’Opció Menuts. Esmorzar i inici de l’excursió. 

09.45 h - Arribada al coll de Sant Marçal. Inici de l’opció general. Esmorzar i inici de l’excursió. 

11.30 h - Arribada a coll Pregon (trobada dels dos grups).  

12.00 h - Pujada cap al Matagalls. 

12.30 h - Arribada al cim i foto de grup.  

13.00 h - Dinar conjunt al coll Pregon. 

14.30 h - Retorn cap al coll de Bordoriol (dues possibilitats: pista o sender). 

15.30 h - Tornada cap a Vilanova. 

17.00 h - Arribada a Vilanova. 

 
Desplaçament fins al punt de sortida 

Sortirem puntualment a les 8 del matí, des del pàrquing del Parc Esportiu del Garraf. Anirem tots 

junts fins al coll de Bordoriol, on aparcaran les famílies que vulguin fer l’Opció Menuts. La resta 

continuarà uns 4 km més de carretera fins a trobar el pàrquing del coll de Sant Marçal. 

Recomanem seguir l’itinerari C15 - C25 (sortida Coll de Ravell, Comarcal G-543 direcció a Viladrau 

i 2 km abans agafar el trencall que va a Santa Fe, COMARCAL GI-5201, i deixar el cotxe al pàrquing 

del coll de Bordoriol o bé al coll de Sant Marçal. 



 

Resum de l’itinerari: 

Opció General: Coll de Sant Marçal (1.090 m) - Pla del Parany - Coll Sesportadores - Coll Pregon - Collet de 

l’Home Mort - Creu de Matagalls (1.697 m) - Coll Pregon (dinar) - Coll Sabènia (doble opció pel camí del 

SL-C-82 o pel sender de la font dels llops - Coll de Joan - Coll de Bordoriol (1.096 m). Longitud: 9 km. 

Desnivell: 600 m. 

Opció Menuts:  Sender SL-C-82 marcat amb franges verdes i blanques de Coll de Bordoriol (1.096 m) - Coll 

de Joan - Coll Sabènia  a Coll Pregon - GR 5.2 a Matagalls - Creu de Matagalls (1.697 m). Tornada pel 

mateix camí. Dinarem al coll Pregon, de baixada. Longitud: 9,8 km. Desnivell: 600 m. Tot i fer el mateix 

desnivell, el camí no és tan abrupte com pel coll de Sant Marçal. 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Recordar que estarem caminant per camins i senders del Parc Natural del Montseny. Cal que en tot 

moment es respectin les normes del Parc. Els camins no són perdedors ja que estan molt ben marcats. Cal 

seguir les marques blanques i vermelles del GR o bé les verdes i blanques del petit recorregut. La majoria 

de senyals són en pilones de fusta. 

No hi ha altra dificultat que no sigui el desnivell accentuat en alguns punts, l’espessor de la fageda o 

l’avetosa que en alguns punts amaga les referències externes i els indrets rocallosos de les parts altes de 

la muntanya. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en 

benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot 

córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant 

i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i quelcom per picar durant el trajecte, així com el dinar.  Cal tenir en 

compte que no hi haurà possibilitat de trobar cap cafeteria ni lavabos al llarg del recorregut. 

Aigua: Cal portar força aigua, i més si es preveu que faci calor. Hi ha una font prop del coll Pregon, on 

dinarem. Però es recomana portar l’aigua necessària per a tota l’excursió. Només trobarem de camí una 

font però quan ja estarem arribant al final del recorregut, i aquells que optin per tornar pel sender que 

passa per la font dels Llops. 

Roba d’abric: Som en plena primavera, però cal tenir en compte que a la muntanya es pot produir un 

canvi de temps sobtat. Recomanem porta alguna capa interna i un paravent. En cas de previsió de mal 

temps o d’inestabilitat caldrà portar també un impermeable per si fa vent o plou. 

Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar refredaments i 

torçades de peu. 

Protector solar, gorra per al sol. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Opcional:  Prismàtics per gaudir de les vistes panoràmiques. 

 



 

Descripció de l’itinerari (opció general): 

Itineraris revisats els dia 2 de maig de 2015. 

Descripció extreta de l’article “La primavera al Matagalls”, publicat al Descobrir Catalunya, de  Joan R. 

Aquesta és una ascensió fonamental per a tot excursionista. I és ideal per fer descobrir als petits el plaer 

d’una pujada suau, emmarcada per una natura exuberant que aquest mes és en plena eclosió. 

L’ascensió al Matagalls és una ascensió clàssica que no pot faltar en el trajecte vital de cap excursionista, 

tant si és novell com veterà. El que ens hi duu ara són els brots tendres de la fageda. La bonança de la 

primavera fa esclatar les borronades i les obagues del Matagalls es tornen d’un verd vivíssim. En aquesta 

època també retorna la vida animal. Els ocells que van marxar per hivernar a països més càlids tornen a 

les fagedes del Montseny.  

L’excursió s’inicia al coll de Sant Marçal. Un plafó ens 

indica l’itinerari que seguirem i el desnivell que anirem 

trobant. El camí s’enfila de seguida per un terreny 

sorrenc que veu créixer avellaners i falgueres. Més 

amunt, ja en el territori del faig, si hem encertat el 

moment, podem començar a apreciar com les noves 

fulles es comencen a expandir, deixen enrere el seu 

fosc refugi i exhibeixen una lluminositat tendra que les 

fa molt vistoses i atractives. Al tacte, són suaus i en el 

revers tenen un borrissol que les fa avellutades.  

Al pla del Parany passem arran d’un faig monumental. El camí se suavitza i va seguint l’orientació que li 

marca la carena que assolirem al coll Sesportadores. El mateix camí que a l’hivern s’esmuny per entre 

soques i branques primes i pelades, ara travessa un esclat vegetal i lluminós. La fageda que baixa fins a la 

riera de Sant Marçal, així com la de l’altre vessant, que cobreix el caient de les Agudes i el Turó de l’Home, 

és un tapís uniforme. Al coll Pregon és bo de fer-hi una parada. L’herba suau d’aquest bressol natural 

convida a fer-hi estada. Un monòlit en 

record del músic Pau Casals marca el 

centre de l’esplanada.  

L’última pitrada ens fa travessar el 

darrer tram de fageda i ens condueix a 

la regió subalpina del Matagalls, de 

vegetació arbustiva i pletissars d’herba. 

La Creu del Matagalls marca el cim, 

ample i planer, que és un balcó 

panoràmic cap al mig país que s’obre 

davant nostre; sens dubte, un dels millors indrets per aprendre a situar els relleus geogràfics. 

 



 

Baixarem seguint l’itinerari d’ascens de l’Opció Menuts. que baixa 

per un camí tipus pista que va seguint les marques blanques i 

verdes del sender SL-C-82. També hi ha la possibilitat de fer 2 

grups i fer una variant pel sender que passa per la font dels llops, 

que s’endinsa per la fageda i és un camí més semblant al de la 

pujada, amb un descens inicial força pendent. Fins que s’arriba a 

un camí més ample que porta a la font. D’aquí es remunta un 

petit desnivell que duu fins al coll de Joan on s’enllaça amb la 

pista que en 10 minuts ens atansa al pàrquing on ens recollirà 

l’autocar per tornar a Vilanova. 

 

Descripció de l’itinerari (opció Menuts): 

La ruta que puja al Matagalls des del coll de Bordoriol (SL -C 82) és una de les més fàcils i agraïdes. Durant 

el recorregut es travessen alzinars, rouredes, fagedes i prats culminals, fet que permet contemplar una 

extensa mostra de la vegetació existent al massís. L'esforç de l'ascensió es veu recompensat per 

l'esplèndida panoràmica que es contempla des de dalt. 

 

0:00 h. Iniciem l'excursió al Coll de Bordoriol (GIV-5201). 

Hi ha una caseta d'informació del Parc i una esplanada. 

Des d'aquí mateix es pot apreciar la creu del cim del 

Matagalls. Darrere la caseta arrenca una ampla pista, de 

sauló, que hem de seguir. Deixem a la dreta el Corral de la 

Vila. 

0:10 h. Coll de Joan. A la dreta del camí hi ha una petita 

capelleta dedicada a Sant Francesc d'Assís, amb el cap 

escapçat. Uns metres més endavant trobem una 

bifurcació. El camí de la dreta, amb un rètol de fusta, indica el camí de la Font de Llops. Seguim el de 

l'esquerra, barrat amb un cadenat. El camí va enfilant-se de manera constant 

enmig de l'alzinar. A la nostra esquerra s'imposa la silueta de l'aresta dels 

Castellets, a les Agudes. El camí fa un canvi d'orientació per guanyar alçada. 

0:32 h. Coll Sabènia, a la carena. La perspectiva ara s'obre cap al nord, amb 

Viladrau als nostres peus i el Pirineu de teló de fons. El camí canvia de 

vessant i entra a la fageda. El camí, planer a estones, torna a fer un parell de 

girs tancats per tal de guanyar alçada. 

 

 

 

 



1:20 h. Torrent que baixa de Coll Pregon. A la dreta, un rètol de fusta ens indica el camí a la Font de Llops. 

El camí ara s'enfila de dret (deixem la pista) per la fageda. 

 

1:30 h. Coll Pregon. Ample, entapissat d’herba i envoltat de 

fageda. Al centre hi ha un monòlit dedicat a Pau Casals. Ens 

enfilem cap a la dreta, entrant de nou a la fageda. Aquest és 

el tram més costerut de l'ascensió. 

1:45 h. Collet de l'Home Mort. Sortim definitivament del 

bosc. Ara entrem a la zona de prats i ginebró. La pujada 

també es suavitza. El camí, de pedra esmicolada, segueix uns 

metres per sota la carena. 

2:00 h. Cim del Matagalls (1697 m). 

 

 

 



Mapa extret de http://parcs.diba.cat 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

                                                           
1
 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


