
LA TARDOR AL MONTSENY 

 

Dies 12,13,14 d'octubre                                         COL·LABORA: Rafa i Carme 

Eixida:  7.00 h mercat de Nules i 7:30 h Auditori de CS                    Arribada: 21:00 h 

 
El parc natural del Montseny es situa entre les comarques catalanes d’Ossona, el Vallés 
Oriental i la Selva. És el parc més antic de Catalunya i un dels més importants, 
considerant que, en una zona relativament reduïda, podem trobar comunitats vegetals 
típiques del tres grans biomes europeus: el mediterrani (carrasques, sureres i pi 
mediterrani), l’eurosiberià (pi roig, faig i avet) i el boreoalpí (pradera alpina). A més, el 
bosc natural d'avets del Montseny és el més meridional d’Europa. Per totes aquestes 
característiques, en 1978 la UNESCO el va declarar reserva de la Biosfera. 
 
En aquest viatge, a mes de gaudir de la natura i aprofitant que ens allotjarem a la ciutat 
de Vic, tindrem oportunitat de visitar uns dels centres històrics urbans més suggestius 
de Catalunya. Destaquen les construccions medievals com muralles, catedral, plaça de 
Mercadal, Casa de la Ciutat, ... També són interessants algunes restes romanes com el 
temple del segle II. 
Dia 12, per territori botànic. En arribar al paratge de Santa Fe cap a les dotze del 
migdia on farem una excursió circular de 12 km i 350m de desnivell. Caminarem per 
paratges d’alt interès botànic, amb boscos de faig, avets i castanyers. 
Wikiloc qualifica com a mitjana la dificultat tècnica d’aquesta ruta que, pel desnivell i la 
distància que recorre, podem considerar de duresa baixa. 
En acabar l’excursió ens desplaçarem a Vic on ens allotjarem. Després de repartir 
habitacions tindrem temps lliure.   
 
 
 

  
 
 
Dia 13, les fonts de Viladrau. Hui anirem al poble de Viladrau, un municipi gironí que 
des de principi del segle XX ha segut molt valorat com a lloc d'estiueig.  Està enclavat 
en els frondosos boscos del Monseny i rodejat per multitud de fonts. 
Farem una excursió circular en la que anirem topant-nos amb  moltes fons, cada una 
amb les seues particularitats i la seua història. Recorrerem 18 km amb un desnivell de 
750 m. Segons Wikiloc, la dificultat tècnica d’aquesta excursió és moderada i estimem 
que la duresa també ho serà. 



En acabar la caminada tornarem a Vic on tindrem temps lliure. l’Oficina turística de Vic 
ofereix informació sobre algunes rutes per fer dins de la ciutat. 
 
 

  
 
PLAN B. Camí ral de Viladrau a Espinelves. 
Hem planificat una ruta més curta que eixint de Viladrau afagarem el camí ral cap a 
Espinelves, travessant per boscos de fagedes en una excursió de 10 km en total i 300 m 
de desnivell acumulats  
 

 
 
 
 
Dia 14  Pujada al Matagalls. Després de desdejunar i carregar l’equipatge, prendrem la 
carretera de Sant Celoni i pararem en Collformic on començarem la pujada al cim més 
emblemàtic del Montseny, el Matagalls, de 1695 m d’alçada. Aquesta excursió és lineal i 
de baixada passarem per l’ermita romànica de Sant Marçal, interessant construcció del 
segle XI. 
Acabarem en l’ermita de Sant Bernat on ens esperarà l’autobús per dur-nos a casa.  
L’excursió està qualificada de moderada en Wikiloc i podem considerar que la duresa 
també és moderada, atenent a que caminarem uns 17 km amb 500 m de desnivell de 
pujada i 1000 m de baixada. 
 



 
Ens allotgem a l'alberg de Vic, amb habitacions dobles i triples emn règim de mitja 
pensió. 
Inscripcions: del 10 al 14 de setembre en secrsase@serra-espada.org o bé al 634540956 

QUOTA: 140 euros. 

Inclou: dos nits mitja pensió en hab dobles i triples amb bany en l'alberg de Vic, bus i 

guies. 

 

 

 


