SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

Ca la Montse, les ermites i el Carall Bornat
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Ester Moreno
Josep Veas
Data Diumenge 16 de
Febrer de 2020
Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)
Transport Autocar
Hora sortida 7 h

Preus
Membres CEE
i UEC

14€

No membres

17€

Menors de 10

10€

Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia: 4,5 €
MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de
l’excursió

Sortida llarga

16 Km
6 hores
610m
460m
Cartografia

Montserrat, Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
Editorial Alpina
Patronat de la Muntanya de Montserrat: www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat

Informació de la sortida
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Montserrat és, sens dubte, la muntanya més emblemàtica de Catalunya. El monestir,
juntament amb la forma peculiar de la serralada, combinant agulles altives i profundes canals,
ha esdevingut una cruïlla de culte i sentiment de catalanitat. Així mateix, en les últimes
dècades ha esdevingut una escola per l’excursionisme català.
La muntanya de Montserrat és una font inesgotable d’idees i de motius per a tots aquells que
veuen el que miren i saben explicar als altres les seves sensacions.
Us proposem un itinerari al voltant de les ermites de la regió de Tebes i Tebaida, tot i
descobrint totes les cares i la història del Cavall Bernat.
Sortim de Santa Cecília (683m), pel Camí de l’Arrel fins al Pla de Trinitats (990m). Aquí podrem
veure les ermites de Sant Dimes i La Santa Creu (opcional). Continuem passejant per la zona de
Tebaida, visitarem les ermites de La Trinitat, Sant Benet i Sant Salvador(1071m), al peu de
l’Elefant.
Continuem l’itinerari per la Serra de les Lluernes, pràcticament sense desnivell, fins al peu del
Cavall Bernat(1020m). Aquí visitarem l’Ermita de Sant Antoni(1050m opcional).
Seguirem el sender fins agafar el camí Nou de Sant Jeroni(1050m), i visitarem la zona de Tebes o
Gorros. Pujarem per les Escales de Jacob i veurem les ermites de Santa Magdalena, Sant Onofre
i Sant Joan. Aquí tindrem l’opció de pujar a la Miranda de Santa Magdalena(1132m) i gaudir de les
vistes.
Després de dinar baixarem al Monestir passant pel Trencabarrals on un grup d’escaladors del CEE
va passar la nit col·laborant en l’acció Llum i llibertat amb solidaritat amb els presos i exiliats.
Per complementar la sortida podeu veure, clicant aquest enllaç, un temps d’aventura sobre la
història i primera ascensió al Cavall Bernat. Us proposem que participeu en un joc, a l’autocar
us farem preguntes sobre el programa, i podreu guanyar premis en forma de material de
muntanya.

https://youtu.be/lLawfpCJOcM

El Cavall Bernat
I la zona de Sant Benet
I Gorros al fons

Material i recomanacions

El terreny a Montserrat no és amable, al contrari. Cal portar bon calçat de tresc, a ser possible
de canya alta, pals i força aigua. Roba adequada per l’època de l’any. Consulteu el document
de la pagina web sobre el material a dur.
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Sant Antoni

Sant Salvador i La Momia
El Cavall Bernat

Vistes de la zona de Sant Benet des del Camí Nou de sant Jeroni

El Trencabarrals

Cim del Trencabarrals “llum i llibertat”
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