Montserrat: Mirador de Santa Magdalena
des del monestir.
19 de gener de 2022
Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, Josep M.
Martínez, Esteve Mogas, Ismael Porcar i Josep Roca.
Recorregut: 10,16 km Desnivell acumulat: 597 m Temps en moviment: 3h 8 min Temps total:
4 h 32 min
Cotxes: Josep Maria Martínez i Esteve Mogas. 65 Km
Ens trobem a les 7h davant de can
Vicenç, a Palou. Agafem l’autopista
AP7 i després la C58 en direcció a
Terrassa, on prenem la carretera amb
el mateix nom fins a Monistrol de
Montserrat. Després, per la BP-1121,
arribem a Montserrat i deixem els
cotxes al pàrquing.

Son les vuit del matí i, com que encara no han obert el bar,
comencem a caminar amb les primeres llums de l’albada. Ens
abriguem perquè la temperatura és forà freda. Hi ha boira a la
plana, però a la muntanya es presenta un dia ben assolellat.

Agafem direcció a l’ermita de Sant Miquel, i ens aturem a la
creu per fer algunes fotografies. Passem per la capella i la
bassa de Sant Miquel, i una mica més endavant deixem la
pista principal per agafar el camí que baixa a Collbató per les
Bateries, on contemplem unes quantes cabres trescant a ben
pocs metres de nosaltres. Al dret de la Font Seca arribem a
una cruïlla amb un senyal que ens indica el camí a Sant Joan,
i trenquem a la dreta per una pujada amb un fort desnivell.

Arribem a la capella de Sant Joan i
seguim fins a les restes de l’antiga ermita
de Sant Onofre. Són les onze i ens aturem
a esmorzar. Pugem per unes escales
força dretes fins al que en queda de
l’ermita de Santa Magdalena, i ens enfilem
fins al mirador del mateix nom, a 1132 m.
La vista des d’aquí de totes les agulles del
massís i a vol d’ocell per la plana del
Llobregat és esplèndida.

Ens fem la fotografia de grup amb la senyera
estelada per reivindicar una vegada més, amb
tossuderia si cal, la independència del nostre país

Comencem
la
baixada per les
escales de Jacob,
en un pas estret
entre les agulles
Magdalena Inferior i
la Gorra Marinera,
fins a trobar el camí que va de Sant Joan a Sant Jeroni. El seguim
un trosset fins a trobar un corriol a l’esquerra que ens porta a les
runes de la capella i l’ermita de Santa Anna. Des d’aquí comencem
la baixada cap al monestir, passant pel Pas dels Francesos i els
816 graons de les Escales dels Pobres.

Arribem a la plaça del monestir a tres
quarts d’una del migdia, i entrem una
estoneta a la basílica. Trobem els
companys del grup B, que també han fet
una bona caminada per la muntanya. Ens
fem una fotografia de grup tots plegats, i
anem a dinar al restaurant Monistrol, de
Monistrol de Montserrat. Bon dinar, bé de
preu i molt ben atesos.

La setmana que ve anirem al Puig de l’Àliga des
de Roses. Ens trobarem a dos quarts de set del
matí a can Vicenç, a Palou, per agafar l’AP7.
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