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Amb 1.697 metres, el Matagalls és la tercera muntanya 
més alta del Montseny. Pujar-hi s’ha convertit en una de 
les excursions més clàssiques del parc natural i és una
excel·lent excusa per fotografiar paisatges i vistes
espectaculars. S’hi pot arribar des de diferents llocs,
tanmateix la ruta que hi puja des del coll de Bordoriol
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. 

El cim del Matagalls

3 L’ascensió des del 
coll de Bordoriol

Fitxa tècnica

És un recorregut lineal 
i en tot moment les fites
ajuden a seguir la direcció
correcta.
Comarca: Osona 
Distància: 11,1 km
(d’anada i tornada)
Durada: 4 hores
Altitud mínima: 1.089 m 
Altitud màxima: 1.697 m
Desnivell acumulat: 608 m
Dificultat: mitjana
Època: especialment 
a la tardor. Fa una
temperatura ideal per 
a l’ascensió i el color 
de les fagedes és un
espectacle natural.

6 Punt d’inici: coll 
de Bordoriol
Des de Sant Celoni s’arriba
per la carretera BV-5114
fins a Santa Fe de
Montseny i seguint fins 
a Sant Marçal. Cal passar
el coll de Sant Marçal 
i continuar en direcció a
Viladrau. Des de Viladrau
s’arriba per la carretera
BV-5114 en direcció 
a Santa Fe de Montseny.

6 Centre d'Informació
Can Casades
Santa Fe de Montseny 
Ctra. de Sant Celoni 
a Viladrau, km 21
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 113
Cada dia de 10 a 14 
i de 15 a 16.30 h
p.montseny.casades@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/
montseny
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2 L’oratori. El coll de Joan
A l’esquerra de la caseta de fusta surt
el sender senyalitzat SL-C 82 que por-
ta al coll Pregon, punt des d’on s’inicia
l’ascen sió final al Matagalls. Cal se guir
aquest camí ample, flanquejat per alzi-
nars i rouredes, i passar per la font dels
Pastors, dedicada a l’escriptor de Vila-
drau, Felip Graugés. Després de pas-
sar pel corral de la Vila s’arriba a
l’oratori, situat en el coll de Joan. Es
tracta d’un oratori de pedra dedicat a
sant Francesc d’Asís, amb una placa
que commemora l’aplec que van cele-
brar els pessebristes de Vic i Viladrau
al Matagalls l’any 1976. A partir
d’aquest indret, els cotxes no poden
avançar més per la pista i, per tant, la
ruta continua pel sender local fins

1 Coll de Bordoriol. Punt estratègic 
De les diferents rutes que condueixen
al cim del Matagalls, la que surt des
del coll de Bordoriol és la més senzi-
lla i agradable. El coll de Bordoriol es
troba a cavall de les comarques de la
Selva i Osona. Es pot deixar el cotxe
en un petit aparcament al costat de la
carretera (BV-5114, de Santa Fe a Vila-
drau), a la vora d’un punt d’infor mació
del parc, situat en una caseta de fus-
ta. Abans d’emprendre la marxa és
recomanable fer una parada, creuar
la carretera i pujar unes escales fins
al mirador. Des d’aquí es veuen, en pri-
mer terme, les Agudes i el Matagalls,
així com la plana de Vic i molts cims
del Pirineu oriental, entre d’altres ele-
ments geogràfics destacats.  

Un trípode serà de gran ajuda per fotografiar les vistes que s’aprecien des del coll de
 Bordoriol. Plantant la càmera, l’enquadrament serà perfecte i a més permetrà treballar
amb una sensibilitat molt baixa i un diafragma molt tancat, per tal d’enfocar absolutament
tots els elements que apareixen en la composició.
q 41º49’32.84”N 2º24’32.00”E elev. 1089 m

1
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Les imatges que inclouen alhora elements
il·luminats i foscos es poden modificar des-
prés amb l’ajut de l’ordinador gràcies als
programes d’edició fotogràfica. En aquest
cas, es pot millorar la imatge de l’oratori
aclarint el seu interior i aconseguint,
d’aquesta manera, que es vegi perfecta-
ment el sant, abans ombrívol. Així, s’igua -
la la llum interior amb l’exterior.
q 41º49’17.74”N 2º24’20.34” E elev. 1.138 m

2

Per aconseguir una fotografia original
d’un indret com el coll Pregon, un bon
recurs és situar la càmera arran de terra.
Així aconseguirem enquadrar les herbes
i flors en primer pla, el pedró al darrera 
i els arbres i el cel com a teló de fons.
q 41º48’18.39”N 2º23’27.38”E elev. 1.532 m

3

Des del collet de l’Home Mort es tenen vis-
tes magnífiques de les muntanyes dels vol-
tants. Des d’un indret com aquest, l’èxit
fotogràfic està gairebé assegurat, sobre-
tot si el dia acompanya. Una idea per
donar més espectacularitat a la imatge
és tractar de captar l’ombra dels núvols
reflectida a les muntanyes.
q 41º38’19.48”N 2º23’12.60” E elev. 1.637 m

4
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 arribar al coll Pregon. Abans, però,
passa per zones d’alzinars i moixeres
amb boniques vistes a les Agudes.
Durant la pujada s’aprecia com la
vegetació canvia gradualment, de
manera que es deixen enrere els alzi-
nars i comencen a aparèixer els faigs.
Les fites ressegueixen el camí, que tra-
vessa el coll Sabènia de baix i el coll
Sabènia de dalt, a partir del qual
s’endinsa de ple en la fageda. El camí
passa al costat d’una antiga poua,
que servia per emmagatzemar el gel
durant l’hivern per tal d’aprofitar-
lo durant la primavera i l’estiu.

3 Coll Pregon. Cruïlla de camins
Uns metres més enllà de la poua s’ar -
riba al coll Pregon, un indret on hi acos-
tumen a descansar els excursionistes
amb un gran prat situat enmig d’una
frondosa fageda. Al centre hi ha un
pedró en commemoració de Pau Casals
amb un poema de Felip Graugés. El cim
del Matagalls queda a 25 minuts de
caminada a través del GR 5-2.
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Un fotògraf ha de tenir paciència per acon-
seguir la millor foto, especialment al cim
del Matagalls, on els núvols hi són pràc-
ticament sempre presents. En un escena-
ri com aquest només cal plantar el trípode,
enquadrar i esperar el moment just que
surti el sol per disparar ràpidament abans
que torni a desaparèixer. Si tenim pacièn-
cia per esperar el moment oportú, sempre
podrem treure millors fotografies. 
q 41º48”31.70”N 2º22’57.58” E elev. 1.697 m

5

4 Collet de l’Home Mort. El preludi 
del cim
Des del collet Pregon s’arriba en uns
15 minuts al collet de l’Home Mort,
gairebé al mateix cim del Matagalls.
El camí que hi porta fa pujada i tra-
vessa fagedes, en el primer tram, 
i matollars de ginebró als nivells
 culminals. Des d’aquest indret les vis-
tes són espectaculars. Es pot contem-
plar perfectament el pla de la Calma,
el Tagamanent, la plana de Vic i, en
els dies clars, les muntanyes de Sant
Llorenç del Munt, els cingles del Ber-
tí o Montserrat. En aquest ambient
tan divers com interessant, s’hi tro-
ben plantes boreoalpines que a Cata-
lunya només es troben també al
Pirineu; a banda d’endemises com el
pensament del Montseny o l’herba
de Sant Segimon. 

5 El Matagalls. Vistes d’alçada
Cal caminar una mica més per arribar
al cim del Matagalls, a 1.697 metres
d’alçada i on les vistes són espectacu-
lars. Es pot veure tot el Montseny, el
poble de Viladrau, la serralada de
Montserrat, el mar i els Pirineus, des
de la muntanya del Canigó a la serra
del Cadí. Un dels elements més carac-
terístics del cim, que és el tercer en
alçada de tot el Montseny, és la creu,
que amb el temps s’ha anat renovant.
La primera està documentada del 1614
però la més recordada és la creu del
pare Claret, col·locada el 1840. Al cim
també es troben vàries plaques com-
memoratives en homenatge al pare
Claret, al poeta i mossèn Jacint Verda-
guer i al mossèn Jaume Oliveras, qui
va fer per primer cop la popular tra-
vessa Matagalls-Montserrat.
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El consell de l’expert...

Dins d’un bosc, en aquest cas dins de
la fageda, la falta de sol impedeix que
els colors destaquin a la fotografia.
Per dotar-la de més contrast, la imatge
es pot tractar després a l’ordinador.
Amb l’ajut d’un programa d’edició
fotogràfica podrem pujar el contrast
i els colors, aconseguint així un color
més viu i, en conseqüència, una imatge
més estètica i més semblant a la realitat.
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