Santa Cecilia, Sant Benet, Sant Antoni i Basílica de Montserrat
2-10-2019

Integrants:Jaume Bertran, Pep Casas, Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep
Comas, Joan Corbera, Mercè Font, Ferran Iñigo, Toni Manuel, J Ma Martínez,
Miquel Maymó, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància: 14,10km. Temps: 6,06h. Temps en moviment: 4,21h. Desnivell:1.203m+. Temp:
15 graus. Cotxes: (60km). Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas, Ismael Porcar.
Avui anem a Montserrat i ens trobem a les 7h
del matí a can Vicent a Palou. Som 16, molta
colla.
Arribem a Montserrat i aparquem els cotxes a
Santa Cecilia. Són dos quarts de nou, el dia és
clar i net.
Ens preparem i comencem a caminar per un
corriol amb pujada, seguim les marques del GR,
fins a la porta de ferro, girem a la dreta fins a
l’ermita de Sant Benet, avui és un refugi. Una
parella ens atén molt be. Són tres quarts d’onze
i parem a esmorzar i ens fem la foto de grup
Ermita de Sant Benet.
reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Reprenem la caminada, seguim un corriol amb marques grogues, amb una forta pujada i algun
pas aeri, cap a l’ermita de Sant Salvador, està prou endreçada i neta.
El Grup B comença el descens per l’ermita de Santa Anna i pas dels Francesos.

El grup A segueix pel corriol de marques grogues fins a l’ermita de Sant Antoni. Molt bonica, tota
una troballa, davant nostre albirem el Cavall Bernat.
Anem a buscar el camí de Sant Jeroni, per decidir si tanquem la circular que estem fent.
Decidim iniciar el descens. Deixem el cim de Sant Jeroni per un altre dia.
Anem direcció al cremallera de Sant Joan on ja comencem a trobar molts turistes, passem per
l’estació i agafem la pista ampla fins a l’ermita de Sant Miquel i d’aquí a la plaça de la Basílica on
els companys ens esperen.

Anem a buscar els cotxes i cap a dinar a Monistrol al
restaurant Bartomeu. Ben atesos.
Una matinal preciosa.
La propera setmana anirem a Setcases, al Puig de
Les Agudes. Sortirem a les 7h de la zona esportiva
de Corro de Vall.
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