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EL MATAGALLS
Com arribar  al punt de sortida?

Des de Terrassa prenem la C58 direcció a Barcelona per agafar 
l’AP7 cap a Girona. Des d’allà enfilem per la C17 en direcció Vic 
i agafem la sortida de Tona. Prenem la BV-5303 cap a Balenyà. 
En arribar a Seva agafem la BV-5301 en direcció a El Brull, al 
cap d’uns quilòmetres (Km 26,4) arribem al coll Formic on 
deixem el cotxe. En total farem 71 quilòmetres, si no hi ha 
cua, el trajecte té 1 hora de durada. 

Distància: 6,8 Km

Desnivell: 555 metres

Temps: 3 hores i 30 minuts (infants)

Fites: GR 5-2, dues ratlles horitzontals de color blanc i vermell

L’ITINERARI A PEU



DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI A PEU:

L'ascensió és fàcil i ben indicada. Situats a la 
carretera prenem el camí senyalitzat al 
Matagalls (GR 5-1) que s’enfila per uns 
graons. Passada la Creu de coll Formic, 
deixem la pista que porta a la masia de Sant 
Andreu i enfilem la carena en una forta 
pujada. 

Arribem a la pista que porta cap a Sant  Segimon, la ignorem i 
seguim pujant pel nostre sender fins arribar al planell de la 
carena, al costat del turó d’en Besa, on hi ha un repetidor. El 
camí ara planeja cap a l’est passant pel pla de la Barraca (1,367 
m), al mig del pla hi ha una poua de neu. 

Ja només ens queda la pujada 
final, aquí el camí es 
desdibuixa però la direcció és 
inconfusible, només cal anar 
en direcció a la creu.

LA CREU que corona el cim del 
Matagalls, els orígens de la qual 
es remunten al segle XVI o XVII, 
ha fet que temps enrere el cim 
també es conegués amb el nom 
de “la creu”. Des de 1950, cada 
segon diumenge de juliol s’hi fa 
l’aplec del Matagalls.  

CAL QUE porteu aigua i calçat 
adequat. Qui vulgui quedar-se a 
dinar després de l’activitat, hi ha 

espais per fer-ho al final del 
recorregut, podeu deixar la 

carmanyola al cotxe.

El cim del Matagalls és ampli i herbat, perfecte per recuperar 
forces i gaudir de la vista. Al Nord s’obre la vall de Viladrau amb 
les Guilleries i els Pirineus al fons. A llevant tenim les Agudes. A 
migdia hi tenim la depressió prelitoral i el mar. I a ponent 
descobrirem la nostra Mola entre els cingles de Bertí, Gallifa i 
Montserrat. 

LES POUES DE NEU eren sots que es feien a les obagues del 
bosc i a força alçada, per tal que la neu acumulada durant 
l’hivern es mantingués glaçada el major temps possible i es 
pogués aprofitar a la primavera i, fins i tot, a l’estiu. El gel es 
cobria amb brancatge i fulles. 

Remuntem una pala ampla i pedregosa fins arribar al Turó Gros 
des d’on veiem ja la creu del Matagalls. Seguim vorejant les 
petites elevacions passant pel collet de l’Estanyol i el collet dels 
Llops.


