MONTSERRAT. TRAVESSA INTEGRAL.
Anoia, Baix Llobregat i Bages
La travessa de la serralada de Montserrat ofereix múltiples alternatives. De ponent
a llevant, hi ha qui començant a Can Maçana va fins La Salut, a Collbató. Altres al
Monestir per Sant Miquel, o pel Pla dels Ocells. Podem escollir entre el vessant
meridional o el nord. O de llevant a ponent. I encara, dins de les diverses opcions,
podem triar trams fàcils o recorreguts amb fortes grimpades i passos equipats.
L’hem feta en tres ocasions. Dues acabant-la al Monestir i una arribant a la Salut de
Collbató.
Els dos itineraris que descrivim son idèntics fins al coll de les Pinasses i van de
ponent a llevant. Transiten per viaranys ben fressats i sovint senyalitzats. Sense
passos aeris ni compromesos, si de cas algunes curtes i fàcils grimpades i
desgrimpades que requereixen certa atenció així com el pas d’algunes codines.
Podrien qualificar-se de fàcils però cal estar en bona forma si es volen fer gaire
ràpid: cal tenir en compte que sovintegen els canvis de nivell per la complexa
orografia de la zona, que ens mena baixar diversos cops al fons d’una canal per
passar d’una carena a l’altra. Conèixer be la zona o estar ben atent del mapa o el
GPS és bàsic per passar-ne via doncs és fàcil fer marrada prenent un camí
equivocat per la coincidència de diversos viaranys i trencalls al llarg de l’itinerari.
Per això l’hem qualificada com de dificultat mitjana. Qualsevol alternativa requereix
disposar de mitjà de transport a la sortida i a l’arribada.
El Coll de Can Maçana és a la cruïlla de la carretera BP-1101 (del Bruc a Manresa)
amb la BP-1103 (de Can Maçana a Montserrat). Pocs metres desprès del coll
(venint de Manresa) hi ha un ampli espai habilitat per aparcament. Des d’aquí
mateix emprenem el camí per una pista (barrada al pas de vehicles) vers sol ixent
(direcció al sector de les Agulles) seguint el GR-172.
És difícil fer una bona ressenya dels itineraris per la complexa orografia de la zona i
els nombrosos trencalls (amb els corresponents corriols) que hi coincideixen. Així
dons ens limitarem a fer una descripció abreujada amb els punts de pas.














Coll de Can Maçana (708). Camí de la Roca Foradada pel GR 172.
Collet del Guirló (803). Abandonem el GR per seguir el PR-C 78. Fins aquí
pujada moderada.
La Portella (883). Fàcil grimpada.
Refugi Vicens Barbé (890). Prenem el camí del Pas del Príncep baixant a
passar el Torrent del Lloro i enfilar-nos de nou.
Pas del Príncep (971)
Coll de Porc (974)
Coll del Miracle (979). Prenem el camí del Coll de les Comes. Forta pujada al
darrer tram.
Coll de les Comes (1.044). Tenim davant el Cilindre. Baixem fort fins al fons
de la Coma del Naps. Forta i penosa pujada fins a la paret de ponent de la
Roca Plana dels Llamps que revoltem per migdia en sentit antihorari. Creu
de ferro. Fàcil desgrimpada i curta pujada.
Coll del Montgròs (1.107). El cim és ben a prop. Excel·lent vista si el temps
acompanya.
Baixem pel camí del Montgròs tot travessant la canal de la Salamandra a la
Canal de Migdia (1.038). Desgrimpades fàcils.
Canal de Migdia (974). Forta pujada inicial que després es modera per tornar
a enfilar-se.
Camell de Sant Jeroni. El revoltem per migdia en sentit antihorari. Al coll
(1.050) abandonem el PR-C 78 que marxa per la dreta vers migdia pel Camí
dels Francesos. De nou pujada forta.
(A) De Can Maçana al Monestir

Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS










12,6 Km
+950 -916 m (1)
moderat
5 de febrer 2006 i 25 d’octubre de 2009
Ed. Alpina. Montserrat (1:20000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=589072

Les Pinasses (1.139). Rebutgem el corriol que ens menaria al camí nou de
Sant Jeroni, seguint la carena fins al camí que puja a Sant Jeroni (més
amunt de l’ermita i poc abans del mirador dedicat a Mossèn Cinto). Enfilem
els 220 esglaons.
Miranda de Sant Jeroni (1.237)
Baixem pel camí nou de Sant Jeroni seguint per sol ixent de la carena de la
Serra de l’Alzina de les Paparres però l’abandonem per un corriol a
l’esquerra a l’alçada del torrent de Santa Maria (1.067, cruïlla indicada) per
seguir pel camí vell.
Pla del Ocells
Pas del Francesos (856)
Escales del Pobres
Monestir (718)
(B) De Can Maçana a la Salut de Collbató

Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS





13,5 Km
+1215 -1500 m (1)
moderat
17 de febrer 2008
Ed. Alpina. Montserrat (1:20000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=186214

Les Pinasses (1.139). Baixem pel camí nou de Sant Jeroni seguint per sol
ixent de la carena de la Serra de l’Alzina de les Paparres fins a sobrepassar
la Gorra Marinera (que deixem a mà dreta) i abans de l’estació superior del
funicular, on l’abandonem (1.009) per prendre a la dreta un corriol poc
evident que puja a un collet i davalla fins al Camí de Sant Joan.
Sant Joan (1.020). Poc abans d’arribar-hi encetem el camí vell de Collbató
que abandonarem quasi al final per la drecera de Fra Garí (675). En algun
punt ens caldrà ajudar-nos amb les mans.
La Salut (390)

(1) Hi ha una inconsistència en el càlcul dels desnivells acumulats: no és lògic
que sigui menor en l’opció (A) quan aquesta puja a la Miranda de Sant
Jeroni. Les lectures dels receptor GPS son molt poc fiables, sobretot les
referents a alçàries, quan la cobertura és pobre (canals, cingles,...)

