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ÀREA DE LLEURE DEL COMPLEX. 

Excursió al Montseny, gaudeix de la natura i fem 

Complex tots plegats. 
RESUM : 

 
Farem una pujada a Matagalls si més no original i molt bonica. Es tracta de sortir de Sant Bernat, pujar cap al 

cim del Matagalls per uns pendents força notables, baixar a Sant Marçal per uns camins realment fantàstics, i 

finalment, tornar cap a Sant Bernat. En resum, una sortida molt interessant. 
 

ACTIVITAT: TREKKING (Ruta circular Sant Bernat / Matagalls /Sant Marçal/ Sant Bernat ) 

Temps: 04:00h-05:00h aprox.  

Desnivell: 800m. (900-1697m.)                                                                                                    
Distància: 16 km.   

Dificultat: Mitja                                                                                                                                

Època: Estiu  

Cartografia: Montseny  

 
DESCRIPCIÓ: 
 
00:00 - hotel i ermita de Sant Bernat (900m.) La sortida de l'excursió és des de l'ermita de Sant Bernat que es 

troba incrustada en el complex hoteler (d'HUSA) de Sant Bernat. El sender, marcat des del començament amb 

línies vermelles i punts grocs, és al costat dret de l'ermita. Aviat veurem un cartell que indica 03:30h per pujar (i 

baixar) al Matagalls. 

00:10 - el camí passa per entre dues pistes forestals i va a trobar la que queda per sobre. La seguim cap a 

l'esquerra, aviat esdevé sender que puja en zig-zag. A més de les marques de colors trobem fites de roca que 

indiquen el camí. 

00:20 - trobem una pista, que resseguim durant 50 metres cap a l'esquerra (seguint marques), fins a trobar un 

sender a la dreta de la pista, marcat amb fites i marques de colors. Seguim el sender, al cap d'un minut creuem 

novament la pista.  

00:30 - trobem pista, que seguim durant uns 10 metres cap a l'esquerra; bifurcació de pistes, a l'esquerra en 

baixa una, a la dreta en puja una altra, prenem la de la dreta, marcada amb fites. Al cap d'un minut trobem una 

altra bifurcació; prenem novament l'opció de la dreta, que puja. La pista esdevé aviat un sender estret. Dos 

minuts més i el sender creua una altra pista. Seguim les marques de colors vermell i groc, als quals ara se suma 

també el color blau.  

00:50 - el Collell (1.275m.), o el collell de l'Aguilar, segons veiem escrit en una inscripció amb pintura sobre una 

roca. el camí segueix, ben indicat a l'esquerra, i passa aviat per un tram d'esllavissada de roques. El pas pel 
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Collell marca la transició a la cota 1.300. Aquest canvi suposa també la variació en la vegetació, passem del 

bosc de fulla perenne amb alzines i sotabosc de falgueres, a un bosc de fulla caduca amb menys sotabosc. 

01:10 -Pla de soliva de Baix (1.400m.)  

01:30 -Pla de Soliva de dalt (1.500m.), és un replà amb gespa, que compta amb un bon mirador natural cap al 

Turó de l'Home i les Agudes. Des d'aquí podem prendre un camí a la dreta que va cap al coll Pregon, o seguir 

per carena en direcció al Puig Sacreu, per arribar carenejant fins al Matagalls. Prenem aquesta segona opció, 
que ofereix més bones vistes. 

01:40 - Puig Sacreu (1.650m.). Seguim per la carena, el camí des del Collell i fins al Matagalls està ben indicat 

amb fites de pedra. 

 01:55 - Turó de la Bandera (1.650m.). Marcat amb una fita gran. Ofereix bones vistes. 

02:00 - collet de l'Home mort (1.640m.). Aquí trobem el GR 5.2, força més transitat. El seguim a l'esquerra fins 

a la creu del Matagalls.   
02:15 - Matagalls (1.696m.)  

02:25 - Collet de l´Home mort  (1.640 m.) Aquí seguim l'ample camí que baixa cap a l'esquerra – GR – i que 

pel mig del faig ens porta a l'encatifat coll Pregon, on hi ha un monòlit. 

 
02:32 - Coll pregon (1.532 m.) Aquí a l'esquerra del monòlit hi marxa un camí cap a coll de Bordoriol. Al davant, 

lleugerament a la dreta, n'hi ha un que baixa a coll de Sant Marçal i que de seguida seguirem. Ara però anem 

cap a la dreta, pel faldar de la muntanya, on un camí ben definit ens porta a trobar la font de Coll Pregon. Pel 

mateix camí tornem a coll Pregon. 
 
02:45 - Coll Pregon (1.532m.) Continuem pel camí marcat amb GR que va al coll de Sant Marçal i que voreja el 

primer turó per la dreta i va a trobar el coll entre els dos turons. 

 
03:00 - Coll Sesportedores (1.478m.) El camí molt fresat -GR – continua cap a la dreta i avall, passa pel costat 

d'un faig molt gran i continua baixant fins a coll de Sant Marçal. 

 
03:30 - Coll de Sant Marçal (1.106 m.) Baixem per la pista que baixa cap a l'ermita de Sant Marçal, on gira cap 

a la dreta i baixa cap a la font Bona. També podem baixar pel costat dels panells indicadors on un camí 

empedrat et porta també a la font Bona. 

 

03:35 - Font Bona (1.090m.) A la font, la pista es bifurca. Continuem per la pista que continua de dret avall. La 
pista la seguim fins que aquesta gira en rodó cap a l'esquerra. 
 
03:55 - Corba a l'esquerra (968 m.) Aquí, deixem la pista que continua baixant i seguim la de la dreta que 
marxa planera. Trobem dos trencants, sempre de dret o avall. A l'últim trencant la pista gira a l'esquerra i 
comença a baixar cap a trobar un pla de falgueres on hi ha un trencant de quatre camins. 
 
04:15 - Pla Falgueres (880m.) Deixem el camí més bo que marxa de través. En aquest camí hi ha un cartell 
que cap a la dreta senyala per anar a Sant Bernat per coll Sesrovires i també per anar a Matagalls. Nosaltres no 
el seguirem, simplement travessem el camí, per continuar baixant per un corriol de dret avall amb el rec a la 
nostra dreta fins a trobar un altre camí de través. 
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04:22 - Camí de les illes (820 m.) Seguim el camí cap a la dreta, travessem el rec i després un torrent. Passat 
el torrent, el camí s'enfila un xic. Fa unes escales natural, i va a passar pel pas de Roques Escanyades, amb 
bones vistes sobre les Agudes. Ara el camí continua força planer. Hi ha dos punts en què sembla que es 
bifurqui, però no són massa clars. Nosaltres sempre anem de dret o amunt. El camí, pel mig de les alzines, ens 
porta a trobar una pista molt bona, davant mateix d'un castanyer molt interessant que sembla un drac. 
 
04:42 - Pista davant al castanyer (887 m.) Seguim la pista a l'esquerra i avall, i de seguida arribem a una 
cadena. Aquí és, on realment surt el camí que seguíem i és que en la última bifurcació anava avall, però és més 
bonic per on hem passat nosaltres. Passada la cadena, la pista arriba al restaurant de Sant Bernat on hi ha 
l'ermita. 
 
04:50 - Sant Bernat (840 m.) Aquí continuarem per un camí que surt de darrere l'absis. Al camí hi ha moltes 
fites és un camí més difícil d'explicar que de seguir. El camí va marxant cap a l'esquerra i amunt, passa un tram 
paral·lel a una pista i després s'enfila per una carena cap a trobar una pista molt bona. 
 

 

 
 
 
Informació pràctica 
 
Per realitzar aquesta ruta cal portar roba, calçat adequat, menjar (esmorçar) i aigua suficient per realizar el 

recorregut. 
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FOTOS: 

  

                    

           Sant Bernat de Montseny                                               Carena del Puig Sacreu              

                   

                
               Creu del Matagalls                             El Matagalls des del Turó de la Bandera 
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