
Santa Cecília - Torrent Migdia – Monestir de 
Montserrat               24 de febrer de 2010   
 
Integrants: Joan Arenes, Josep Carbonell, Josep Comas, Joan 
Corbera, Josep Maria Farnés,  Ismael Porcar, Josep Roca i 
Jaume Ventura 

 
Distància: projectada 12,48 Km. amb altures 13,77 Km. - Temps 5’40 h.  
Desnivells: total 567 m. Acumulat 763 m.  Cotxe: 75 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 
Avui sortim del Ramassar a 2/4 de 8 del 
matí, molt puntuals. A Palou s’hi incorpora 
en Jaume Ventura. Amb l’expedició 
complerta agafem l’autopista cap a 
Martorell. Sortim al Bruc i anem directes 
cap al monestir de Santa Cecília. 
Aparquem i a ¾ de 9. Seguim la carretera 
i trenquem al GR-172. Al cap d’una mitja 
hora el deixem per agafar el Canal de la 
Llum. Aquesta costeruda canal puja 
directe i hem de començar a grimpar. El 
terra encara està humit de la pluja i 
dificulta la petjada ferma. Els arbres del corriol ens permeten recolzar-nos i passem 
encaixonat entre parets verticals (el Camell dels Ecos a la nostra dreta i la Talaia o la 
setrillera a la nostra esquerra). L’encaixonat inutilitza el GPS. Una vegada al Portell del 
Migdia prenem el Torrent del Migdia que davalla fortament i la pedra conglomerada 
afavoreix les relliscades. Seguim un camí marcat amb senyals grogues que ens  porta 
al peu del Camell de sant Jeroni. El camí gira cap al sud i, arrecerats del vent per 
aquesta muntanya, esmorzem a les 11 del matí. Després seguim els senyals grocs, 
passem per les Pinasses i l’ermita de sant Jeroni. Decidim pujar al mirador del Moro 
(1167 m) amb nombroses antenes i on antigament hi pujava el funicular de sant Jeroni. 
Podem observar-hi encara part de la maquinària. Des d’allà baixem per un corriol que 
ens retorna directe a l’ermita. Hem seguit les instruccions dels bons amics del 
Senderisme i teka, i marco al mapa la seva ruta amb color rosa, a diferència de la 
nostra ruta amb vermell. Havíem d’agafar la pista i trencar a les escales per passar per 
la serra de les Lluernes, però seguim pel torrent de santa Maria, passant pel pla dels 
escurçons. A l’altura del pla dels Ocells els capdavanters no veuen el trencall per 
tornar a santa Cecília i seguim pel pas dels Francesos fins al monestir. D’allà anem 
directa al camí del Degotalls on hi trobarem marques del  camí de sant Jaume. I el 
seguirem fins al final del passeig. Quan aquest s’acaba baixem per un corriol a la 
carretera que ens porta a l’aparcament, on hi arribem a les 14’24 h. Ens cal refugiar-



nos doncs fa un fort vent. El dia s’ha aguantat bé, 
amb alguna ventada puntual que ens tombava. El sol 
ha lluït, però hem passat fins al monestir per zones 
boscoses. A partir de sant Jeroni ens hem trobat 
amb bastants excursionistes que van amb colles de 
dos o tres. Curiosament la majoria estrangers. 
Només hem trobat un grup de tres catalans. Ens ha 
sorprès parlar amb una noia sola del Canadà i dues 
noies amb abric i el cap cobert originàries d’Egipte. 
Ens hem cansat de baixar graons, que, per cert, n’hi 
havia de totes mides. 
Després decidim anar a dinar al Bruc. El restaurant 
la Llar està tancat i barrat. Optem per el restaurant 
Cal Xico on una noieta romanesa ens atent molt 
amablement, i, fins i tot ens sorprendrà convidant-
nos amb un xupito.   

Després a la sobretaula 
decidim que la propera setma-
na anirem a d’Amer a santa 
Brígida. Sortirem a 2/4 de 8 del 
Ramassar. 
 
Text: Josep Maria Farnés                       
Fotografies: Joan Corbera i 
Ismael Porcar 


