
SECCIÓ EXCURSIONISME  I SENDERISME

Integral montserratina d’agulles, crestes i canals
Fitxa tècnica de l’activitat Preus

Responsable Josep Veas

Didac Diaz
Membres CEE i

UEC
15€

Data Diumenge  13 de

Febrer de 2022
No membres 20€

Lloc Pl. Santa Magdalena
(Ajuntament)

Menors de 10 10€

Transport Autocar Cal llicència federativa modalitat A.

Cost per un dia: 2 €Hora sortida 7 h

Sortida llarga MOLT IMPORTANT :Reserva
de plaça fins dimecres abans

de l’excursió

15 Km 10km

5,35 hores 4 h

680m 400m

525m 400m

Cartografia

Excursions Escollides per Catalunya, cim edicions (Llibre CEE
Montserrat, Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, Editorial Alpina
Patronat de la Muntanya de Montserrat: www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat

http://www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat


Informació de la sortida

Montserrat és, sens dubte, la muntanya més emblemàtica de Catalunya. El monestir, juntament amb la
forma peculiar de la serralada, combinant agulles altives i profundes canals, ha esdevingut una cruïlla de
culte i sentiment de catalanitat. Així mateix, en les últimes dècades ha esdevingut una escola per
l’excursionisme català.

La muntanya de Montserrat és una font inesgotable d’idees i de motius per a tots aquelles persones que
veuen el que miren i saben explicar als altres les seves sensacions.

EXCURSIÓ LLARGA

La ruta, creua la muntanya de Montserrat de Est a Oest, des de Can Maçana al Monestir. Creuarem la zona d’Agulles,
Frares Encantats, els Ecos i acabarem baixant al Monestir pel camí dels Francesos. Ens mourem per tot tipus de
terrenys, senders, canals, crestes, etc... Fins a integrar-nos plenament en el paisatge únic i magnífic de la nostra
muntanya Màgica.

Can maçana (745 m), Pas de les Portelles (875 m), Refugi Vicenç Barbé (890 m), Pas del Príncep (971 m), Coll de Porc
(980 m), Coll de les Comes (1.060 m), Cim del Montgròs (1.133 m), Font de la Cadireta, Collet Sud de la Talaia
Superior(1.036 m), Camell de sant Jeroni (1.025 m), Pla de les Pinasses (1.129 m), Cim de Sant Jeroni (1.236 m),
Ermites de Sant Joan I Santa Anna, Monestir (720 m).

L’itinerari no té cap dificultat per a persones avesades al medi, acostumades a petites grimpades i que no pateixin de
vertigen, ja que s’ha de travessar per alguns passos exposats. Es una excursió dificultosa per la seva llargada i les seves
constant pujades i baixades de canals, algunes de les quals poden estar relliscoses en cas de pluja. El terreny
conglomerat, es d’una extraordinària adherència però es relliscós quan està mullat.

EXCURSIÓ CURTA

La ruta que us proposem surt de la cara N del massís, de Santa Cecília i acaba al Monestir de Montserrat, passant pel
camí de l’Arrel, Pla de Trinitats i la Serra de les Lluernes.

Sortim de Santa Cecília (683m), pel Camí de l’Arrel fins al Pla de Trinitats (990m). Aquí podrem veure les ermites de Sant
Dimes i La Santa Creu (opcional). Continuem passejant per la zona de Tebaida, visitarem les ermites de La Trinitat, Sant
Benet i Sant Salvador(1071m), al peu de l’Elefant. Continuem l’itinerari per la Serra de les Lluernes, pràcticament sense
desnivell, fins al peu del Cavall Bernat(1020m). Seguirem el sender fins agafar el camí Nou de Sant Jeroni(1050m), i
baixarem pel camí dels Francesos fins al Monestir de Montserrat (720m).

L’itinerari, a diferencia del de l’excursió llarga, no te dificultat tècnica, es una ruta per gaudir amb tranquil·litat, del
paisatge, de les ermites, de les pedres i de la historia de la nostra Muntanya.

La Talaia al Coll del Migdia                  La portella                                El Cavall Bernat Canal de la Salamandra

Material i recomanacions

El terreny a Montserrat no és amable, al contrari. Cal portar bon calçat de tresc, a ser possible de canya alta, pals i força
aigua. Roba adequada per l’època de l’any. Consulteu el document de la pagina web sobre el material a dur.


