FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

SORTIDES “DIMECRES CAMINA”

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 5 ermites i Sant Jeroni a Montserrat
DIA: Dimecres 8 de Febrer 2017
LLOC I HORA DE SORTIDA: a les 7,30 del mati al Camp d'Esports de Lleida,
parada a esmorzar o fer cafè al Bruc.
COORDINA: Joan Ramón Amorós
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Si accedim al Monestir amb cotxe el podem deixar abans d'arribar al pàrquing de pagament (ens estalviem 6 euros) o
a dins del pàrquing això va a gustos.
Iniciarem la marxa pel camí de conglomerat que trobarem a la dreta, passada l'estació del cremallera.(Pels que pugin
a Montserrat amb el cremallera o amb l'aeri tenen el camí molt a prop de l'inici de la marxa.
Seguint aquest camí d'aglomerat arribarem a l'ermita de Sant Miquel, tot i que abans podem arribar-nos al mirador
de la Creu de Sant Miquel.
Passada la primera ermita de Sant Miquel seguirem en ascens fins arribar a l'estació del cremallera de Sant Joan. Des
de l'estació seguirem el camí que ens portarà fins a la segona ermita, la de Sant Joan. Passada l'ermita de Sant Joan i
seguint en sentit ascendent trobarem un trencant a la dreta (escales) que ens portaran a la paret de la mateixa
muntanya on si trobava (ara són runes) la tercera ermita de l'excursió, la de Sant Onofre. Caminarem per un pas
curiós i estret, el qual està pràcticament enganxat a la mateixa muntanya, d'on des de la barana de fusta hi ha unes
vistes espectaculars. Passat el passadís arribarem a un trencant on hi ha escales tant en sentit ascendent com
descendent. Pujarem per les que ascendeixen a un camí que ens portarà a la quarta ermita del recorregut, la de Santa
Magdalena, on només hi podrem observar les restes d'un antic mur de l'ermita.
Començarem el descens per un camí d'escales situat a l'esquerra del mur, que ens portarà al camí de Sant Jeroni, el
qual agafarem cap a l'esquerra un cop hàgim baixat les escales abans esmentades. A partir d'aquí estarem força
estona caminant per pla, sense quasi ascendir ni baixar. Passarem el trencant que ens portaria al Monestir (pel Pla
dels Ocells) però no l'agafarem encara, ja que començarem a ascendir fins a trobar la cinquena ermita del recorregut,
la de Sant Jeroni. Sense deixar el mateix camí-corriol arribarem després de pujar unes quantes escales al cim de Sant
Jeroni, on podrem observar unes vistes privilegiades a 1236 metres d'altitud.
Començarem a baixar pel mateix camí, passant altra cop per l'ermita de Sant Jeroni, descendint fins a trobar el
trencant a l'esquerra abans esmentat que ens portarà al Pla dels Ocells, i aquest mateix camí descendint per les
famoses escales de Sant Jeroni fins a la Placeta del Monestir.
Aquesta és una bona ruta d'ascensos i descensos pel cor de les muntanyes de Montserrat, amb vistes al Parc Natural i
passant per les ermites esmentades.
He posat que era un recorregut fàcil, però s'ha de dir que si es vol anar amb mainada i no estem acostumats a caminar

el podem escurçar estalviant-nos la pujada a Sant Joan, Sant Onofre i Santa Magdalena, i un cop a l'estació del
cremallera de Sant Joan, trobarem un camí que també ens portarà a Sant Jeroni. Val a dir que si el volem acabar
d'escurçar a l'arribar al trencant que trobarem a mà dreta (Pla dels Ocells-Monestir) podem baixar aquest camí, però
llavors ja no es faria l'ascens al cim de Sant Jeroni.

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6309861

DIFICULTAT: Mitjana
Temps aproximat: 5/6 hores, uns 16 kms.
Desnivell: +/- 910 m
MATERIAL NECESSARI: 3 capes de roba, botes, guants i protector solar, beguda i entrepà.
LLICÈNCIA FEDERATIVA : FEEC Modalitat: C

PER APUNTAR-SE CAL FER-HO AL CENTRE PERSONALMENT O PER TELEFON.
Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FICHESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de:
Gestió d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus
drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de
LLEIDA o a cel@cel.cat

