Del Monestir de Montserrat a la miranda
03 de gener 2.018
de Santa Magdalena
Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Julià Llobet, Miquel Maymó,
Manel Molina, Josep Oranias, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep
Roca i Manel Roca.
Distància : Projectada 8km , amb altures: 8,22km Temps: 4,31h Temps en moviment:
2,42h Desnivells: Positiu : 739m+ Acumulat: 817m Cotxe: 65km Manel Molina i Josep Roca.
Ens trobem a les 7h a Can Vicens, de
Palou . Avui portem un convidat en
Manel
Roca,
presentacions
i
salutacions. Sortim direcció a Terrassa,
passem per Vacarisses, Monistrol i
Montserrat, entrem al pàrquing i
aparquem, són les 8h.
Estem a 691m i 9 graus el dia està
naixent i ens 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. Ens acompanya un lleuger vent i 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 trobar l’ermita de Sant Onofre, la
passem i seguim fins les ruïnes i les balmes de l’antiga ermita de Sant Joan. Ja són quarts
d’onze, parem a esmorzar ens situem arrecerats del vent i prenem una mica el sol, bones

vistes.
Fem una foto de grup i en Carbonell i l’Oranies
decideixen iniciar el descens cap al monestir per la
pista de servei del funicular.
Avui, el grup B el fem com l’altre dia: J. Oranias i J.
Carbonell.
En acabar d’esmorzar a una alçada de 1060 m.
sobre la capella de S. Onofre, baixem pel camí de
S.Joan.
A les 11,40, arribem al Pla de les Taràntules, 981 m.
on hi ha el final del funicular de S. Joan. Avui està
tancat per manteniment.
Cal dir que fa una bona ventolera .
Seguint el camí de les Ermites (PR C-19), en poca
estona arribem al Pla de S. Miquel o dels soldats,
cruïlla del camí vell de Collbato al monestir, que ja
haviem fet de pujada. Trobem molts grups de gent
que pugen caminant.
Seguim avall, passant per la Bassa de S. Miquel i
en arribar a l’ermita de S. Miquel fem una petita
parada per una foto. Més endavant ens desviem
cap a la Creu de Sant Miquel per veure la bonica
panoràmica del monestir.
A las 12,25 arranquem i d’una tirada som al
monestir i a las 12,40 ja som a l’aparcament.
Deixem les motxil·les al cotxe i tornem a la plaça
del monestir, on ens retrobem tots plegats.
Nosaltres reiniciem la sortida 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 amb esforç a les ruïnes de l’ermita de Santa Magdalena, passem pel coll amb un vent
fort per enfilar-nos a la miranda de Santa Magdalena, el cim d’avui 1.132m+. Hem estat poc
temps dalt el cim ja que feia un vent molt fort, ens havíem d’agafar als arbres per no caure.
Comencem la baixada poc a poc, trobem
alguns graons complicats, anem a trobar el
camí que va de Sant Joan a Sant Geroni, 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, hi estan treballant per
refer-la. Aquí iniciem el descens per les
escales, passem per el Pas dels Francesos
tot arribant a la plaça per les escales dels
pobres, que tenen 816 graons, són quarts
d’una i ens retrobem amb en Carbonell i
l’Oranias i tots junts decidim anar a la Basílica
a fer una visita a la Moreneta, alguns li fan
ofrena amb ciris i els encenen allà mateix.
Decidim anar a dinar al Casot de Marganell.
Tenim que esperar quasi una hora.
La propera setmana anirem a fer GR 92 camí
de ronda de Colera a Llançà .
Sortirem de l’estació Granollers Centre a les
6,30h amb el tren de les 6,46h.
Text Josep Carbonell i Miquel Maymó
Fotos Miquel Maymó

