
Matagalls des del Coll de Bordirols , passant per la font dels Mosquits, 

coll Pregon i tornada per el sot de Les Cordes.   

Dia 22-11-2015 

 

Ens trobarem al coll de Bordirols a les 9 hores del mati , començarem a caminar en direcció al 

coll de Joan, anirem pujant per la carena tot passant per els colls de Sabénia de Baix i Sabénia 

de Dalt, ara per una pista ens dirigirem cap a la Font dels Mosquits ( portarem poc mes d’una 

hora de pujada )  i des d’aquí  en mitja hora mes i per un sender en forta pujada fins al Coll 

Pregon, lloc a on coincideixen els camins que pujant des de sant Marçal, Sant Bernat I el que 

seguim nosaltres des del coll de Bordirols. Es un bon lloc per fer una paradeta i recuperar una 

mica de forces , que ens faran falta per continuar i arribar al cim del Matagalls que ja nomes 

ens queda una mica mes de   mitja hora per arribar-hi. 

Un cop al cim , si el temps ho permet podrem gaudir d’unes esplèndides vistes sobre les 

comarques de La Selva, El Gironès, Osona, l’Empordà, i els dos Vallessos. Ames de contemplar 

una bona part de la serralada Pirinenca des del Canigó fins el Cadí, i de la serralada Litoral del 

Montnegre. 

Una vegada ens hàgim omplert els ulls de paisatge i descansat del esforç fet , començarem el 

camí de baixada que passant per la Font de Matagalls i la Font dels Cims ( curiosament i a 

pesar del seu nom, esta dins una petita vall) anirem baixant fins el coll d’Ordials des del que 

podrem veure a l’altre costat de la muntanya l’ermita  de Sant Segimon  i la de Sant Miquel 

dels Barretons. 

Ara el camí es torna mes feréstec  i flaquejarem  a mitja alçada la muntanya de Matagalls per 

una de les parts mes feréstegues del Montseny,  passant per  el sot de les cordes fins arribar a 

una pista que passant per la Font Rupitosa i la Font de Llops ens tornarà al coll de Joan i al punt 

de sortida. 

En total seran uns 13,5 Km. amb un desnivell de uns 700m +  i uns 700 m. – i unes  6 hores de 

caminada aproximadament depenent de les parades.  


