Miranda de Santa Magdalena des del
Monestir de Montserrat
30 de gener 2019

Integrants: Jaume Bertran, Brigit, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep Comas, Mercè Font, Julià
Llobet, Toni Manuel, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Ana, Tere Pinto, Josep
Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: !0,27km, Temps: 5,22h, Temps en moviment: 3,30h, Desnivells:802m+,
Temp: 4 graus, Cotxe: 65km, Manel Molina, Josep Roca, Ismael Porcar i Jaume Bertran.
Ens trobem a les 7h a Can Vicens, de Palou. Avui ens acompanyen, la Brigit i l’Ana. Després
de saludar-nos sortim direcció Terrassa, passem per Vacarisses, Monistrol i a Montserrat
entrem al pàrquing. Són les
8,10h ,estem a 705m i a 4
graus de temperatura; fa
molt bon dia, una mica de
vent.
Iniciem la caminada a la
plaça
de
l’estació
del
cremallera. Agafem direcció
a l’ermita de Sant Miquel,
passem per la bassa de Sant
Miquel i seguim, deixem la
pista principal i agafem un
sender direcció Collbató,
amb lleugera pujada anem gaudint de les vistes de BCN i del mar. Seguim fins una cruïlla,
que ens indica la direcció de l’antiga ermita de Sant Joan. Girem a la dreta i iniciem la pujada
amb un fort desnivell, fins a trobar-la, seguim fins les ruïnes i les balmes de l’antiga ermita de

Sant Onofre. Són tres quarts d’onze, parem esmorzar, arrecerats del vent i ens toca el sol,
bones vistes. Fem una foto de grup reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Reiniciem la caminada per dins les balmes, sortim per l’altre costat i anem a buscar les
escales de Jacob, que pugen des del camí de l’estació del Funicular. Arribem a les ruïnes de
l’ermita de Santa Magdalena, passem pel coll, per enfilar-nos a la miranda de Santa
Magdalena, el cim d’avui 1.132m+. Hem estat poc temps dalt del cim, feia un vent molt fred.
Moltes fotos i gaudim d’un matí esplèndid.
Comencem la baixada poc a poc, trobem alguns graons complicats, anem a trobar el camí
que va de Sant Joan a Sant Jeroni, el seguim un tros fins trobar un corriol que passa pel pas
de Trencabarrals. Tot seguit trobem la cova vella de Santa Anna i les ruïnes de l’Ermita. Aquí
iniciem el descens per les escales, passem pel Pas dels Francesos tot arribant a la plaça per
les escales dels Pobres, tenen 816 graons. Són quarts d’una Anem a la Basílica per escoltar
la Salve i el Virolai.
Decidim anar a dinar al restaurant Bartomeu de Monistrol, ens han atès molt bé.
La propera setmana anirem a fer GR 92 camí de ronda de Port Bou a Llançà . Sortirem de
l’estació Granollers Centre a les 6,30h agafarem el tren de les 6,46h.
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