
Montserrat est i Sant Jeroni 
12 de febrer de 2014  

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret) Julià Pratginestós, 
Josep Roca i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 11’08 Km i amb altures 11’49 Km. Temps 6’52  Desnivells: 564 m. 
Acumulat: 993 m. Cotxe: 80 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 

 

Sortim del Ramassar a les 7 del matí per anar a Montserrat. Passem per Palou a recollir 
la resta d’integrants. Prenem l’autopista AP-7 i en sortim a Martorell, per agafar la 
Nacional II, que deixem per anar a Montserrat. Aparquem a l’ermita de Santa Cecília. 
Comencem a caminar a les 8’10 i agafem el GR-4 i GR-172 pel camí de l’Arrel fins al pla 
de la Trinitat on seguim el GR fins a l’ermita refugi de Sant Benet. Mentre la boira farà 
aparició sense molestar-nos gaire. Allà ens assessorem del camí que passa per la Serra 
de les Lluernes. Retrocedim fins a una tanca i avancem per un sender amb marques 
grogues que puja directe cap a Sant Salvador, passant per entre  la Prenyada i la 
Trumfa. Deixem l’Elefant i passem pel coll de Canal Plana, per agafar la Serra de 
Lluernes. Observarem unes cabres salvatges dalt del cim. A les 10’50 parem a esmorzar 
en un espai solejat, encara una mica esventat. En reprendre el camí deixem a la nostra 
dreta el Cavall Bernat i anem a sortir al camí nou de Sant Jeroni, que ens porta a l’ermita 
d’aquest nom. Mentre en Pep Comas ens hi espera la resta arribem a les 12 h. al cim de 



Sant Jeroni (1237 m). Iniciem el descens i passem per 
les Pinasses i al Camell de Sant Jeroni hem de trencar 
en angle recte, però hem rectificar la ruta. Seguim el 
corriols marcats amb groc, amb diversos desnivells 
dels torrents que travessem. Un company experimentat 
va a la recerca del camí i quan en arribar al Coll del 
Migdia no el trobem. Ens comuniquem per telèfon. 
Mentre dos de la colla inicien el descens pel canal de la 
Llum. Després de ¾ d’hora d’espera i mentre aquest 
retorna al Monestir la resta iniciem el descens pel canal 
de la Llum. Quan arribem als cotxes decidim anar a 
dinar a Marganell al restaurant el Casot. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana anirem al 
Catllaràs des del santuari de Falgars. Sortirem a les 7 
dels Gorcs.  
Text: Josep M. Farnés  
Fotografies: Joan Corbera  


