
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió: Coll Formic-Sant Segimon-Matagalls-Carena 
del Collell-Sant Bernat del Montseny 

Indret: El Montseny Data:  13/06/2021 

Temps aproximació amb cotxe: 1 h. 5’ (60 kms.) Temps de marxa (sense parades):   4h15' 

  
DIFICULTAT 
El grau de dificultat 
s’indica d’acord 
amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny: 2 
 

  Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 3 

  
Desnivell de pujada: 765 mts. Desnivell de baixada: 1051 mts. 

Desnivell acumulat:  875 mts. Distància:  13,28 kms. 
Tipus de recorregut (linial/circular):  lineal  

  
Responsable i telèfon de contacte:  Toni Hosta   609 47 50 41 
Nº màxim d’assistents: a concretar Nombre real d’assitents:     
Hora de sortida:  7 del matí Lloc de sortida: aparcament de  La Quintana 
Data màxima d’inscripció:       09/04/2021 
 
Descripció ruta: 
A Collformic hi ha una zona d’aparcament per deixar el cotxe i diversos cartells ens informen dels itineraris que 
es poden fer i de les recomanacions per endinsar-nos en aquest espai natural protegit. Collformic, a 1.145 
metres d’altitud, representa el límit entre les comarques del Vallès Oriental i Osona, i com a coll elevat fa de 
partició d’aigües. És un indret des de on surten múltiples excursions. La ruta que ens portarà fins a Sant 
Segimon coincideix en el primer tram amb la del Matagalls i continua per una pista que va resseguint la falda 
occidental del massís passant per Pla d’en Bessa, Sot de les Estrelles, la font de Sant Miquel dels Sants fins al 
santuari que està en fase de rehabilitació des de fa anys. 
L’origen d’aquest indret qualificat per alguns com un dels més bonics del Montseny, es remunta al segle XIII, 
quan es va construir una capella tot aprofitant la cova que, segons diu la tradició, va ser habitada per Segimon, 
rei de Borgonya, que hi va fer vida d’ermità. 
Des del Santuari de Sant Segimon (1230 m) accedirem en direcció al cim del Matagalls pujant a una autèntica 
talaia construïda el segle XVI en un indret vertiginós: l’ermita de Sant Miquel dels Barretons amb precioses 
vistes sobre Viladrau, la plana de Vic i el Pirineu. Aquesta ruta que segueix la carena fins l’emblemàtic cim del 
Matagalls està senyalitzada amb el PR C-205. El camí està en pitjor estat, ja que no és tan freqüentat. Es passa 
pel Coll de Saprunera (1396 m), pel Pla dels Ginebres (1500 m) i pel Collet de la Font de Matagalls (1561 m). A 
1555 m passem per la Font de Matagalls, que raja dins un cobert d'obra. Abans d'arribar al cim passem pel 
Collet del Prat Xic (1590 m) i pel Pla de les Saleres o les Saleres Velles (1645 m). 
El Matagalls és una muntanya de 1.698 metres del Massís del Montseny que es troba entre els municipis 
del Brull i Viladrau a Osona, i el del Montseny al Vallès Oriental. Al cim s'hi pot trobar un vèrtex geodèsic, 
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juntament amb una creu de dimensions considerables, dedicada a Mossèn Cinto Verdaguer. 
Ruta de baixada: Collet de l'Home Mort (1.639 m), Turó de la Bandera, Puig Sacreu, Pla Soliva de Dalt (1.495 m) 
a la capçalera de la riera de Teix, i seguirem per forta baixada i travessant algun pedregar fins el Pla Soliva de 
Baix, el Collell (1.280 m), arribant al Pla Safagella (1.160 m), cobert per una catifa de falgueres d’un verd 
radiant, fins el coll Sa Rabassa, el Serrat Vermell. Arribem a l'ermita de Sant Bernat –on hi ha l’Hotel Husa ( 842 
m) que roman tancat. 
 
Altres informacions d’interés: al ser una ruta lineal amb més desnivell de baixada que no pas de 
pujada, abans d’arribar a Collformic deixarem algun cotxe a l’aparcament al costat de la carretera al peu de 
Sant Bernat on acabarem l’excursió per anar a buscar els cotxes al punt d’inici de la caminada a Collformic. 
Esmorzarem a la nova hospederia (servei de cafeteria) rehabilitada de Sant Segimon i dinarem en un 
restaurant possiblement al poble de Montseny d’Amunt. Caldrà però que els xofers s’avancin en el camí de 
baixada a Sant Bernat  per anar a buscar els cotxes que hem deixat a Collformic i recollir la resta de la colla per 
anar a dinar una mica més avall o baixem a xino xano fins a Montseny d’Amunt i anem a buscar cotxes en 
acabat de dinar. 
 
Track:       
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/coll-formic-sant-segimont-matagalls-carena-
del-collell-sant-bernat-del-montseny-2133698 
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Mapa: 

 
 
  
Enllaços (web i pdf descarregables):  

 
 

 



  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics 
i punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que 
cal vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny 
irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir 
l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 


	Indret: El Montseny

