
 

El Paraigua, 2006–2007 

Montseny – Matagalls – Turó de l’Home 

Desplaçament:  Cotxes particulars.  

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: de 10 €, per persona 

Hostalatge:  

Hostal “Bofill”  Sant Marçal 2  17406 VILADRAU Tel. 93 884 90 12 

 Pensió completa: 56,00 € 

 Només dinar de diumenge: 15,00 € 

Portar: Dinar de motxilla del dissabte i equipament habitual per muntanya mitjana durant la 

primavera. Tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. 

 

Etapa nº 15– Dissabte 21 d’abril de 2007 Matagalls 

Horaris dissabte: 

7:30 h. Estació de RENFE de 

Barcelona–St. Andreu Arenal 

Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig 

Qui surti de Barcelona i 

rodalies properes 

9:30 h. Aparcament de Coll de Bordioriol, 

km. 3,5 de (GIV- 5201), on hi 

deixarem un cotxe  

Havent esmorzat 

 Desplaçament amb cotxes fins al 

coll de St. Marçal 

Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS COLL DE BORDIORIOL: 

Des de Barcelona, C-33 (sortida 2 Vic); C-17 (sortida Seva); BV-5303 Seva;  

GI-520 Viladrau; GI-543, GIV-5201, BV-5114, Coll de Bordioriol 

Distància aproximada des de Barcelona: 80 Kms. 

Itinerari de l’excursió: Coll de Sant Marçal (1.109m.)–Pla dels Évols (1.375m)–Pla del Parany 

(1.475m)–Coll de Sesportadores (1.478m)–Coll de Pregon (1.529m)–Collet de 

l’Home Mort (1.638m)–Matagalls (1.698m)–Coll de Pregon–Camí de Coll de Pregon 

(1.493/1257m)–Coll Sabèria (1.232)–Coll de Joan (1.139)–Corral de la Vila 

(1.125m)–Coll de Bordioriol (1.093) 

Distància: 9,5 Kms.  Ascensió acumulada: 765 m  Temps: 4h., sense comptar parades 

Característiques: Recorregut per corriols i pistes ben fressats i assenyalats, per una fageda 

extraordinària. Al començament, hi ha una pujada decidida. Després, un tram de 

semiplà. Al final, una pujada una mica més pronunciada.  

Com que es tracta d’una distància curta, el ritme pot ser tranquil. 

Mapa i perfil al web  http://elparaigua.org/preparacio200704Diss.htm 

Un cop acabada l’excursió, els xofers fan la llançadora (3,5 Kms.). Després, desplaçament amb 

cotxes fins a Viladrau.  

http://elparaigua.org


 

 

 

Etapa nº 16–Diumenge, 22 d’abril de 2007 Turó del Home  

Horaris diumenge:  

8:30 h. Hostal “Bofill” (VILADRAU) Esmorzar 

9 h. Desplaçament amb cotxe fins el punt 

d’inici de la caminada 

Sense llançadores 

9:30 h. Aparcament de la Font de Passavets, 

Km 22 de la BV-5114, a prop de 

Santa Fe del Montseny 

Inici de la caminada 

14 h Hostal “Bofill” (VILADRAU) Dinar 

 

Itinerari de l’excursió: Font de Passavets (1.195m)–Gran Fageda (1.225/1.580m)–Pla dels Pous–

Rocs Cremats (1.581m)–Turó de l’Home (1.706)  Tornada pel mateix itinerari. 

Distància: 8,2 Kms.  Ascensió acumulada: 525 m  Temps: 3h., sense comptar parades 

Característiques: Recorregut per camins i pistes ben fressats i assenyalats, per la gran fageda 

del Montseny. La pujada és molt regular i còmode, tant de pujada com de baixada. 

Mapa i perfil al web  http://elparaigua.org/preparacio200704Dium.htm 

 

Responsables: Líria Benito, Xavier Campmany i Lourdes Molina 

Informació a: http://elparaigua.org/ 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hostal, heu de telefonar a 

la Lourdes Molina (93 427 34 70). 
També podeu enviar-li un correu electrònic  lourdes.molina@uab.cat 

Feu-ho abans de dimarts, dia 17 d’abril, a les 10 h. de la nit.  

Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del 

vostre cotxe. 

http://elparaigua.org/
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