Santa Cecília, Sant Jeroni, Sant Joan i Monestir de
Montserrat
9 de desembre de

2015
Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Miquel Maymó,
Manel Molina, Ismael Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós,
Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 14’86 amb altures 15’46 Km. Temps: 6’45 Desnivells: 555 m.
Acumulat: 940 m.
Cotxe:. 70 Km. Manel Molina i Ismael Porcar
Sortim de Can Vicens de Palou, a les 7
del matí per anar cap a Montserrat.
Prenem l’autopista AP-7 direcció
Terrassa, Monistrol i pugem la
muntanya per aparcar a l’ermita de
Santa Cecília. Comencem a caminar a
les 8’15 h i agafem el GR-4 pel camí
de l’Arrel fins al pla de la Trinitat on
seguim el GR fins a l’ermita de Sant
Benet. Ens fa un dia esplèndid, solet i
fresqueta, la boira per sota del
Monestir, a les 2,10 h de caminar, les
10,40 hores parem a esmorzar i surt de
l’ ermita un ermità molt jove i simpàtic,
que ens ven unes begudes i fem la xerradeta al solet.
En Josep Carbonell pren camí cap el Monestir i ens esperarà al cotxe. Sortim direcció a
Sant Jeroni per les marques grogues d’un PR, que segueix la Serra de les Lluernes.
Passem prop del Cavall Bernat i ens creuem amb alguns corredors de muntanya.
Nosaltres seguim direcció cap el camí que ve de Sant Joan a Sant Jeroni i tot seguit
entrem aquest camí, que és més ample i en millor estat. Passem per l’ermita de Sant
Jeroni i encarem l’última pujada abans de fer el cim. Fem cim a les 12,10 h (1.236 m
alçada) vent i fred. Uns francesos que estan al cim ens fan les fotos de rigor. Comencem
a baixar i anem
direcció a Sant
Joan,
estem
forts i decidim
fer-ho a peu
sense agafar el
funicular.
Baixem direcció
al
Monestir
passem
per
l’ermita
de
Santa Anna, pel
pas
dels
francesos
i
baixem
826
graons. Arribem
al monestir, són
les 14 h ja
portem 5,45 h i

13,5 km, anem de pressa
cap el camí dels Degotalls i,
en arribar al pou del Gat, la
bateria del GPS ha dit prou,
amb quasi 15 km, encara
falten 2 km per arribar a
Santa Cecília. Hem fet 17
km amb 6,45 h de caminar.
Són les 15 h i acabem la
sortida molt contents. Ens
trobem en Carbonell. La
sortida
d’avui
bonica,
tècnica, Montserrat sempre
és espectacular, i avui més
que mai.
Quan arribem als cotxes
decidim anar a dinar a
Marganell al restaurant el
Casot. Els postres brindem
amb cava per l’aniversari
d’Ismael Porcar.
A la sobretaula decidim que
la propera setmana farem
una sortida local, Aiguafreda
- Tagamanent. Sortirem a
les 8 dels Gorcs. i anirem a
dinar
al
restaurant
la
Cabanya de la Garriga. A les
14,30 h ens trobarem amb
els companys que no vénen
a caminar per fer un bon
dinar i petar la xerradeta i
felicitar-nos el nadal.
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