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Reportatge

Tot 3r d'ESO al Montseny!
El dia 8 de Novembre de 2007, els alumnes de 3r 
d'ESO  vam  realitzar  la  sortida  de  Tutoria  al 
Montseny, un espai molt pròxim al nostre municipi, 
Lliça  d'Amunt,   d'una  riquesa  paisatgística  i 
ecològica excepcional.

L'objectiu principal era que tots els alumnes de 3r 
tinguessin  un  dia  conjunt  de  convivència,  de  fer 
noves amistats, etc. i, a la vegada, fer una marxa 
pel  Montseny,  que  ens  havia  de  permetre  gaudir 
d'un paisatge molt bonic, especialment a la tardor. 
També fer  “una mica de exercici”,  i   conéixer la 
diversitat  d'  espècies  dins  del  Parc  Natural  del 
Montseny.També s'havia planejat fer un concurs en 
la modalitat de fotografia, dibuix i relat.

La programació del dia era la següent: sortida a les 
8:00 de l'IES  Lliçà i trasllat en l'autocar fins a Sant 
Marçal, al bell mig del Montseny. En aquest indret 
vam esmorzar, i , de seguida, iniciàrem la marxa en 
direcció a Matagalls, un dels cims d'aquest massís.

 Ascens per la fageda

El dia va ser molt clar, el cel molt net i el sol brillant 
la  qualcosa  ens  va  permetre  gaudir  d'unes  vistes 
esplèndides.

Sense entretenir-nos vam començar l'ascens, cal dir 
que al principi va ser una mica dur, però, poc a poc, 
vam anar agafant el ritme i, ajudats per l' aire pur 
de  la  muntanya  vam  arribar  a  Coll  Pregon,  la 
primera aturada del viatge.

L'ascens s'inicia per una espectacular fageda, que a 
la tardor havia perdut la major part de les fulles i 
feien una preciosa catifa pel terra, si bé,  amb  les 
fulles relliscaven una mica, i això dificultava un xic 
l'ascens i a la vegada ens produia una sensació molt 
agradable en trepitjar-les i, també, visual.

Arribats  a  Coll  Pregon, una part  de l'alumnat (  el 
més cansat), i també del professorat, va restar en 
aquesta  zona  descansant  i  fent  jocs.  La  resta  va 
iniciar  l'ascens  fins  al  cim  del  Matagalls,  de  fet 
només era uns 20 minuts més.

 

Des del  cim la  vista  era extraordinària,  la gamma 
cromàtica del paisatge d'una gran riquesa i bellesa. 
Les  vessants  del  massís  combinaven,  segons  les 
espècies  vegetals,  tonalitats  càlides  (vermellosos, 
ataronjats,  grocs,  marrons...,  amb  una  gran 
lluminositat), amb tota una àmplia gamma de verds 
de les coníferes i d'altres espècies de fulla perenne.

 Vessants del massís del Montseny

Nombroses  fotografies  donarien  testimoni  d'aquest 
esclat  de llum i  color.  Baixant  del  cim cap a Coll 
Pregon  vam  dinar,  i  ,  novament,  vam  iniciar  el 
descens fins el lloc on ens esperaven els autocars. El 
paisatge,  amb  la  posta  de  sol,  encara  era  més 
espectacular.

Fiinalment,  retornàrem  a  L'IES  Lliçà  en  autocar. 
Estàvem una mica cansat, però havia valgut la pena, 
va ser una experiència molt agradable.


