
 
 

UEC DE MATARÓ 
 

10 de maig 

 

MONTSERRAT 

 

 

Dia: 10 de maig de 2015 

Punt i hora de sortida: Pàrquing de Renfe de Mataró a les 8 del matí 

Reunió prèvia: divendres 8 de maig del 2015 

 

Descripció de la zona: 

La muntanya de Montserrat està situada dins de la serralada prelitoral, a cavall de quatre 
comarques: l’Anoia, el Bages, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. El punt culminant és el 
cim de Sant Jeroni de 1224 m d’altitud. El massís té una gran densitat d’accidents orogràfics, 
fruit de l’erosió del materials sedimentaris. 

En aquesta excursió veurem de ben a prop els sectors més propers al Monestir: la zona de 
Tebaida (Elefant, Mòmia, Prenyada...) i la zona de Tebes (Gorra Frígia, Magdalenes, Santa 
Magdalena, Gorra Marinera), que estan separades pel Torrent de Santa Maria. Normalment és 
sec però en ocasions pot dur moltíssima aigua, recordem la “codolada” fruit dels aiguats del 
juny de 2000 (dia de la caiguda del Pont d’Esparreguera). 

 

Recorregut: 

El recorregut que proposem s’inicia al Monestir de Montserrat i remonta el vessant esquerra 
del Torrent de Santa Maria, tot pujant per les Escales dels Pobres fins arribar a l’enrunada 
ermita de Santa Anna. Des d’aquí, ens dirigirem més planerament a les ermites de la Santa 
Creu i Sant Dimes tot passant per la Miranda dels Ermitants. En aquest tram podem fer una 
bona parada per esmorzar. Continuarem cap a l’enrunada ermita de la Trinitat passant pel pla 
homònim. A continuació haurem de fer “una sifonada” per arribar a l’altra vessant del torrent. 
Baixarem fins arribar al fons del torrent de Santa Maria, fins arribar al punt anomenat Pla dels 
Ocells. Una zona ombrívola i fresca, fins i tot en els dies mes calurosos. A continuació 
remuntarem fins a la Serra de les Paparres. Un corriol ens portarà a Sta Magdalena. Per 
arribar-hi passarem per les dretes escales de Jacob. A dalt del cim tindrem una visió 



excepcional, amb la zona de Tebes al davant i els “Gorros” als costats. En dies clars podrem 
divisar cap al nord el Pedraforca, el Puigmal i fins i tot la Serra de Tramuntana de Mallorca. 
Segurament podrem dinar en aquest punt per després continuar la nostra baixada per una 
canal fins l’antic restaurant de Sant Joan i seguir per l’Ermita de St. Joan (deixarem Sta. 
Caterina a la nostra dreta) i el Pla de les Taràntules. La baixada cap al Monestir no té cap 
mena de complicació, ja que devalla per la Serra Llarga tot passant per Sant Miquel. 

Si algú ho desitja pot fer la baixada agafant el funicular de Sant Joan per retornar al Monestir  

El temps necessari sense comptar les parades és d’unes quatre hores. 

 

Material que cal portar:  Motxilla - Ulleres de sol i crema solar - Paravents 

Cantimplora o ampolla d’aigua. A la muntanya no trobarem cap font!!! 

Calçat: a ser possible botes de trekking lleugeres i amb canya alta per subjectar el turmell. 

 

Menjar:   Esmorzar, dinar i menjar de ruta 

 

Bibliografia: 

-Caminant a Montserrat (Ramon Ribera-Mariné) 

-Mapa de Montserrat 1:40000 (editorial Alpina) 

Coordina: Secció muntanya 

Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 3 € que es destinen a les activitats que organitza 
l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de voluntariat no remunerada. 
 
 
Inscripcions: 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  
uecmataro@telefonica.net 
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