
Sant Jeroni des de la Vinya Nova 
13 de febrer de 2013   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 9’03 Km i amb altures 9’40 Km. Temps 5’13 
Desnivells: 775 m. Acumulat: 852 m. Cotxe: 75 km. Josep Carbonell i Josep M. Farnés 
 

Sortim del Ramassar a 2/4 de 8 en 
direcció a Palou, on s’hi incorpora en 
Julià Pratginestós. Després anem a 
agafar l’autopista l’AP-7. En sortim 
després del peatge de Martorell. 
Seguim per la N-II fins a la primera 
sortida del Bruc. Després seguim per 
una carretera paral·lela fins a les 
indicacions de la Vinya Nova, on 
aparquem. Comencem a caminar a ¾ 
de 9 en direcció al Bruc per una ampla pista. Abans del torrents del Bassal dels Gats 
trobem a la dreta l’inici del Camí dels Francesos, marcat amb senyals de PR, que 
intentem seguir amb alguna variant que ens complica l’ascens. Quan a l’esquerra queda 
el Coll de l’Ajaguda ens desviem pel Canal del Migdia. Rectifiquem i seguim pel camí 
dels Francesos. Tenim les vistes dels Plecs de Llibre i del Mongrós. Deixem a la nostra 
dreta el Camell de Sant Jeroni i a la dreta l’Albarda Castellana. Arribem a les pinasses i 
pugem fins al monument a Verdaguer on a les 11 esmorzem. Hi ha moviment de 
personal. L’aire és fresc i fem l’ascensió a la Miranda de Sant Jeroni (1.237 m), 
excel·lent mirador que amb un dia clar, com avui, gaudim de la vissió de 360º de tota 
Catalunya. Ens fan la foto de conjunt una noia russa. També trobem una accelerada 
japonesa. Després iniciem el descens fins a la ermita de Sant Jeroni i avancem en 
direcció al Monestir. Trenquem a l’inici del camí del Pont i seguirem uns senyals blancs i 
pedrons, que amb un desnivell considerable ens porten a la Vinya Nova. Hi arribem a les 



13’50 i decidim anar a dinar al Bruc. Al restaurant la 
Llar ens atenem molt correctament. A la sobretaula 
decidim que la propera setmana anirem a un recorregut 
per ermites de Santa Coloma de Farners. Sortirem a 
les 7 del Ramassar.  
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