El Paraigua, 2015–2016
Matagalls, Parc natural del Montseny, i Viladrau, terra de
bandolers
Desplaçament amb cotxe:
 Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, prendre l’autopista C-33 (peatge) o l’AP-2 i l’AP7 (B-30) i enllaçar amb la C-17, o directament la C-17 (sense peatge), fins a la sortida 49
(Tona – Seva). Prendre direcció Seva (BV-5303) i la GI-520 fins a Viladrau. Poc abans
d’arribar a Viladrau i després d’un indicador que diu: “Municipi per a la independència”,
seguir l’indicador “Camp de futbol”, a la dreta. La següent cruïlla, a l’esquerra, seguint
l’indicador “Camp de futbol i Hotel Bofill”. La següent cruïlla, continuar recta per un carrer
estret. Al cap d’amunt, en front, hi ha l’aparcament de l’hotel Bofill (no està senyalitzat).
 Des del Bages, prendre la C-25 i es pot fer dues coses: enllaçar amb la C-17, direcció sud,
fins a la sortida 49 (Seva), o bé continuar per la C-25 fins a la sortida 194, de Sant Sadurní
d’Osormort i agafar direcció Viladrau i seguí les indicacions anteriors.
 Des de l’Empordà, per la C-25 fins a la sortida 202, a coll de Revell, direcció Viladrau
Distància aproximada des de Barcelona, 75 Km.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:
12€ per persona
Lloc de trobada: Hostal Bofill, abans d’esmorzar
Dormir i àpats: Hostal Bofill, c/ Sant Marçal, 2, 17406 Viladrau. Tel. 93 884 90 12
hotelbofill.blogspot.com.es
Àpats:
Hostal Bofill
Pensió completa:
62 €
Dinar diumenge:
15 €
Excursió comentada de diumenge:
5€
Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte.
Dissabte, 21 de novembre de 2015

Coll de Bordoriol (Parc natural del Montseny) –coll Pregon - Matagalls – font de
Mosquits – font de Llops - coll de Bordoriol
Horaris de dissabte:
7:30 h.

Sortida de Barcelona

8:30 h

“Hotel Bofill”, a Viladrau

9:15 h.

Sortida amb cotxes (els necessaris)

9:30 h.

Coll de Bordoriol

Esmorzar

Inici excursió

Itinerari de l’excursió: Coll de Bordoriol (1.096 m) – corral de la Vila – coll de Joan (1.136 m) coll Sabènia de Baix (1.260 m) – Coll Sabènia de Dalt (1.277 m) – coll Pregon (1.534 m) – collet de
l’Home Mort (1.638 m) – Matagalls (1. 697 m) – coll Pregon– font de Mosquits(1.300 m) – font
de Llop (1.150 m) – Coll de Bordoriol (1.096 m)
Temps estimat: 5,30 hores, sense comptar parades
Característiques: Comença en un terreny granític i de sauló, per trobar més amunt els esquistos.
Al principi la vegetació és d’alzinar típic, però més amunt sovintegen les blades i els aurons, amb

avellaners i verns. Més amunt, quan es canvia de vessant, hi ha l’estatge del faig, amb taques
d’avet i algun grèvol. El bosc de faig no el deixarem fins arribar als prats culminants de Matagalls.
L’excursió comença per un corriol que, al cap de poc, a partir del corral de la Vila, és transforma
en pista que no deixarem fins a coll Pregon. Es puja pel cantó de llevant i nord del massís, amb
vistes a les Agudes, la serralada del litoral, les Guilleries i el Collsacabra, i el Pirineu. Es tracta
d’una pujada sostinguda i sense problemes, fins a Matagalls. La baixada és també sense cap
complicació fins a coll Pregon. A partir d’aquí s’agafa un corriol una mica dret fins a trobar la
pista de font de Llops. A partir d’aquí el camí és suau fins el coll de Bordiol.

Diumenge, 22 de novembre de 2015

Circular a la Sala de Viladrau (casa d’en Serrallonga)
Horaris de diumenge:
8:00 h.

Esmorzar

8:45 h.

Sortida de l’Hotel

Inici excursió

11:00 h.

La Sala de Viladrau

“Bandolerisme”

13:30 h.

Hotel Bofill

Dinar

Itinerari:. Sortim de Viladrau en direcció oest, seguint, aigües avall, la riera que ve de coll Pregon
i que després és la Riera Major. Passem per sota can Pau Moliner, per la font de les Ametistes, el
Rieral i fins la Noguerola. Traspassem la riera Major pel pont de coll Cendrós. Passem pels antics
camps de la Noguerola, avui transformats, i la font del mateix nom. Continuem pels terrenys
plans dels Vinyals, per arribar a la Sala de Viladrau, casa on va néixer en Joan Sala i Ferrer.
Retornem per la casa dels Molins i el Molí de Baix, per arribar, de nou, a Viladrau, a l’hotel Bofill.
Característiques: Excursió de molt poc desnivell, dels 820 m de Viladrau als 670 m al pont de coll
Cendrós. La major part de l’itinerari és per camins amples i amb pocs trossos de corriol.
L’excursió serà comentada per un especialista en bandolerisme: història i llegenda.
Temps estimat: 3:30 hores, de caminada real
Responsables: Neus Olivé, Montse Bundó, Rosa Garcia, Miquel Loan i Eduard Botey

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!
Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com o per telèfon 627 788
929, no més tard del dimarts, dia 17 de novembre, a les 10 de la nit.

Coll Pregon - Matagalls

Viladrau - La Sala - Viladrau

