
El Paraigua, 2016 – 2017 

MONTSERRAT (cara nord i cara sud) 

Allotjament: Hotel Abat Cisneros*** Tels. 93 877 77 01 Preu pensió completa: 70 € (en 
habitació doble) (Suplement per habitació individual: 5,50 €) 

http://www.montserratvisita.com/ca/organitza-la-visita/on-dormir/hostal-abat-cisneros 

Dinar de Nadal: Restaurant de l'Hotel Abat Cisneros a les 14:00h.  Menú en full a part. 
Preu: 25€ 

Desplaçament: cotxes particulars sense llançadores. Distància total: 115 km. Preu per 
persona: 7€ (Els cotxes que facin la sortida completa tindran un suplement de 8,50 €, 
que és el preu fix de l'aparcament al Monestir per dies, i que caldrà repartir entre les 
persones ocupants de cada cotxe.) 

Dissabte, 17.12.16                                                                                                    
Sta. Cecília - Coll del Migdia - Camell de St. Jeroni - Serra de Lluernes - Trinitat - 

Camí de l'Arrel - Sta. Cecília  

Horaris dissabte                                                                                                               

8:30 Aparcament del Monestir de Santa Cecília. Comença la caminada. 

Itinerari amb cotxe     

Des de Barcelona sortint per la Diagonal, seguim per la B-23 i l'autovia A-2. Agafem la 
sortida 582A cap a Manresa/C-55. Entrant a Monistrol, trencar a mà esquerra per la 
carretera BP-1121. Poc abans d'arribar al Monestir, revolt pronunciat a mà dreta, per 
agafar la carretera BP-1103. Al cap d'un parell de quilòmetres s'arriba a Santa Cecília. 
Hem calculat una hora de viatge des del centre de Barcelona i mitja hora per esmorzar. 
(A Monistrol hi ha bars oberts on s'hi pot esmorzar.) 

Itinerari de l’excursió      

Des de Sant Cecília, anem a trobar el GR-172. El seguim un tram cap a l'oest fins trobar 
la canal de la font de la Llum, que pujarem fins al Coll del Migdia. Un cop superat aquest, 
comencem a baixar per la canal del Migdia per deixar-la ben aviat i seguir un camí a mà 
esquerra amb marques grogues. Aquest camí flanqueja sota el Gegant Encantat i 
revoltant el Camell de Sant Jeroni i deixant aquesta agulla a l'esquerra, enllaça amb el 
Camí dels Francesos que arriba per la dreta. Girem a l'esquerra i el seguim fins al Coll 
de Les Pinasses, entre el cim de Sant Jeroni i el de l'Albarda Castellana. Creuem el coll 
i de seguida trobem el camí nou de Sant Jeroni. El seguim cap a la dreta fins a la cruïlla 
amb el camí que puja del Pla dels Ocells, que prenem girant a l'esquerra. Baixem fins al 
torrent i tot seguit agafem un camí a l'esquerra que puja lleugerament cap a la Serra de 
les Lluernes. Seguint aquest camí arribem al peu del Cavall Bernat, on un petit corriol 
ens hi apropa molt ràpidament. Continuem pel camí que veníem cap la Prenyada i 
l'Elefant i passem pel Coll de la Canal Plana i després pel de Sant Salvador. El camí 
baixa fent ziga-zagues fins a trobar el sender PR C-19, que seguim cap a l'esquerra fins 
a l'ermita de la Santíssima Trinitat. Seguint pel mateix sender arribem al Camí de l'Arrel, 
el seguim cap a l'esquerra de retorn a Sta. Cecília. 

Desnivell acumulat: 664m        Temps: 6 hores, sense comptar aturades 

http://www.montserratvisita.com/ca/organitza-la-visita/on-dormir/hostal-abat-cisneros


Descripció 

Es tracta d’una excursió típicament montserratina, amb una pujada molt forta en la 
Canal de la Llum. És un itinerari poc turístic en general i freqüentat majoritàriament per 
gent que fa escalada. Tot i estar ben senyalitzat es necessita un cert grau 
d’entrenament i experiència muntanyenca. La traça del camí no sempre té una lògica 
relació amb el terreny i presenta sovint un relleu abrupte enmig d’una vegetació 
exuberant. Si el temps acompanya, hi ha espectaculars vistes sobre aquesta banda 
del massís i pel camí de tornada, es poden contemplar les més importants cares nord 
de la Muntanya: Cavall Bernat, Paret de Diables, Serrat dels Patriarques i Paret de 
l'Aeri i, a l'altra banda, tota la comarca.  

En cas de pluja o de pluja recent, s’haurà de suspendre la caminada i dedicarem el dia 
a l’oferta del Monestir, com ara el Museu, l’espai audiovisual, oficis religiosos, botigues, 
etc. 

L'Espai d'Art Sean Scully de Santa Cecília està tancat tots els mesos d'hivern. Hi hauria 
la possibilitat de fer una visita guiada pel mòdic preu de 300 €. Ho hem desestimat per 
raons evidents. 

 

Diumenge, 18.12.16                                                                                                   

Monestir – Santa Cova - Pla dels Soldats – Sant Miquel - Monestir 

Horaris diumenge 

Esmorzar a l'hotel a partir de les 8:00 

10:00 Comença la caminada davant de l'Hotel 

14:00 Dinar de Nadal 

Itinerari de l’excursió 

Sortim a peu de l'hotel i baixant pel Camí del Rosari arribem a la Santa Cova (oberta de 
10:30 a 16:30). Des d'allà seguim un camí planer fins que trobem el GR que ve de la 
Cova del Salnitre i el seguim a mà dreta de pujada fins al Pla dels Soldats. Passem per 
l'ermita de Sant Miquel i ens desviem a mà dreta fins al la Creu de Sant Miquel, mirador 
amb vistes espectaculars. Seguim pel camí de Sant Miquel, asfaltat, de retorn al 
Monestir. 

Desnivell:   650                                                     Temps: 3 h sense comptar aturades 

Descripció 

Passejada clàssica, fàcil i assolellada (si el temps acompanya) per la cara sud del 
massís, amb espectaculars vistes sobre la comarca.  

 

 

 

 



INFORMACIONS D'INTERÈS  

Oficis religiosos (dissabte) 7:30 Laudes; 11:00 Missa Conventual; 12:00 Missa; 13:00 
Salve i Virolai (sense l'Escolania); 18:15 Rosari; 18:45 Vespres; 19:30 Missa; 

Oficis religiosos (diumenge) 7:30 Laudes; 9:30 Missa; 11:00 Missa Conventual; 12:00 
Salve i Virolai; 13:00 Missa; 18:15 Rosari; 18:45 Vespres; 19:30 Missa; 

Museu de Montserrat  Obert tots els dies de l'any, de 10:00 a 17:45. Preu 6 €, 
persones jubilades. 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places a l'Hotel preferentment heu d'enviar 
un correu a lali.rosello@gmail.com abans de dilluns, dia 5 de desembre, a les 10 h. de 
la nit. També podeu telefonar a la Lali o al Marià (93 218 80 72 o 657 19 48 93). Aquesta 
vegada ens hem vist en l'obligació de tancar la inscripció dues setmanes abans de la 
sortida, atès que la política de cancel·lació de l'hotel és molt estricta. Gràcies per la 
vostra comprensió.  

Si veniu només al dinar de Nadal, teniu temps d'avisar fins el dimarts 13 de desembre. 

Responsables de tota la sortida: Marià Manzano i Lali Roselló  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

Menú sopar dia 17.12.16 

Crema d'hortalisses amb contrastos 

Suprema de salmó amb crema escalivada 

Broqueta de fruita amb xocolata 
 


