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 Distància Total: 12.2 km. 

 Desnivell acumulat: 610 m. 

 Temps aproximat: 4h30’. 

 

Des  de  1950  cada  segon  diumenge  de  juliol  se  celebra  l’Aplec  de Matagalls,  i  ha  estat  una 

tradició que en cada aplec s’inauguri una nova font o es facin millores en d’altres existents. És 

per  aquet motiu,  i  per  les  característiques  del  terreny  i  la  pluviometria,  que  a  l’entorn  de 

Matagalls si poden trobar vàries desenes de fonts. En aquest itinerari podreu gaudir de 13 fonts 

que  es  troben  al  costat  ponent  de Matagalls,  inclosa  la  considerada  per  a molts  la millor 

d’aquestes  fonts històriques  i monumentals,  la  font Clareta,  inaugurada el 1958 en honor de 

Sant Antoni Maria Claret, plantador de  la Creu. Com podreu veure no es  tracta d’un  itinerari 

atlètic,  sinó que es  tracta de  gaudir  caminant de  la història,  les  llegendes  i  la natura que el 

ponent de Matagalls ens ofereix. 

 

000 m.  De  coll  Formic  prenem  el  graonat 

del GR‐5.2 en direcció al Matagalls, passant 

per  la Creu Carlina, creu metàl∙lica de 1913 

que descansa sobre una peanya de carreus, 

amb  una  alçada  total  de  tres  metres.  La 

creu  és  clavada  a  la  pedra  per  una  esfera 

metàl∙lica.  A  la  cara  nord‐oest  hi  ha  una 

placa  de  forma  pentagonal  amb  la 

inscripció:  "Pregueu  germans  per  les 

víctimes  inhumanament  sacrificades  per 

una  partida  carlista  en  aqueix  terme  de 

Collformich los dies 10 y 11 de janer del any 

1874".  Durant  la  Tercera  Guerra  Carlina, 

després de  la presa de Vic per part de  les 

tropes  carlines  al  1874,  els  soldats  i 

voluntaris  nacionals  van  haver  de  fugir. 

Quan eren a la Calma un escamot de carlins 

dirigits per Ramón Vila els va capturar  i els 

va dur a la propera masia de Santandreu de 

la Castanya, on van ser afusellats més d'un 

centenar de liberals. 

100 m.  Arribem  al  camí  de  Sant  Segimon, 

una pista àmplia terrera que està barrada al 

pas de vehicles per una cadena.  

Nosaltres  continuem  pujant  pel  caminoi 

senyalitzat  amb  les  marques  del  GR‐5.2, 

ascendint  per  la  carena  dels  Roures.  Al 

principi  la  toponímia  s’adiu  perfectament 

per on passem, un bosquet de  roures   que 

ombregen el pas, però a mitja ascensió els 

roures  i  la majoria de vegetació desapareix 

per quedar a la vista la roca mare. 
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