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 Circular nº 6   (7/1/91) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Abans que res hem de dir-vos que el proppassat dia 20 de desembre va tenir lloc una assemblea general de 
socis de la Secció per tal de procedir a l'elecció dels membres de la nova Junta (Recordeu que fins ara 
funcionava una Junta provisional formada únicament per un president i un secretari). Els socis escollits per a 
formar part de la Junta són: 
 
   President : Agustí Poch 
   Secretari : Ramon Casas 
   Tresorer : Salvador Butí 
   Vocals  : Carles Gómez 
      Joan Mañé 
      Josep Mª Moragas 
      Josep Mª Sànchez 
      Neus Solé 
 
També hem d'anunciar-vos un parell de canvis pel que fa a les dates previstes per a les sortides (publicades a 
la circular nº 4): 
 
El dia 19 de maig passa al 12 de maig i el dia 16 de juny passa al 9 de juny 
 
El motiu és perquè el 19/5 coincideix amb el cap de setmana de la segona Pasqua. Així doncs, el calendari 
queda : 20 de gener, 24 de febrer, 17 de març, 21 d'abril, 12 de maig, 9 de juny. Esperem que no hi hagi més 
modificacions. 
 
I ara parlem de la propera sortida del dia 20. Tal com havíem dit serà pel massís del Montseny però no 
seguirem el GR. La raó és perquè el traçat definitiu del tram del GR-5 que travessa el massís, el que va 
d'Aiguafreda a Sant Celoni, encara no està ben determinat per una manca d'acord entre els responsables del 
Parc Natural i el Comité de Senders. Per altra banda, el recorregut del GR no passa pels cims (Matagalls, les 
Agudes, Turó de l'Home) i hem pensat que seria interessant pujar a alguns d'ells. Així doncs, per al proper dia 
20, hem preparat l'itinerari següent: 
 
Coll Formic (1145m) - Matagalls (1695m) - Sant Marçal (1050m) - Sant Bernat (850m) 
 
Com podeu veure, d'entrada pujarem al Matagalls des del coll Formic (1h 15min), una ascenció llarga però 
suau, després baixarem cap a Sant Marçal (1h 30min) on trobarem la font Bona, naixement del riu Tordera, i 
finalment, seguint el curs d'aquest riu, arribarem a Sant Bernat (1h 15min) on finalitzarà el recorregut. 
 
Tot i que hi haurà persones que diran que ara no és l'època millor per a fer aquesta travessa, perquè les 
arbredes estan sense fulla i no presenten l'exuberància de la primavera o de la tardor, pensem que s'ha de 
conèixer la muntanya en totes les seves manifestacions i que en totes elles s'hi poden trobar aspectes 
gratificants. Per altra banda, és possible que trobem neu; aleshores res no ens farà envejar la passejada per la 
fageda de la Marquesa. 


