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 Circular nº 25   (3/12/93) 
 
 
Benvolguts companys/es: 
 
Tal com havíem anunciat, el proper diumenge dia 19 de desembre es farà una repetició del tram Coll de Can 
Maçana - Monestir de Montserrat, per un camí diferent del que segueix el GR-7-2. Ara bé, hem considerat 
que seria millor fer el recorregut en sentit contrari, és a dir, començar al Monestir i acabar al Coll de Can 
Maçana: pujaríem cap a Sant Miquel per anar a buscar el camí que ens portaria de Sant Joan a Sant Jeroni i a 
partir d'allí, després de travessar el torrent del Migdia, ens enfilaríem cap al Montgrós, per a seguir cap al coll 
de Port, refugi Vicens Barbé i, finalment, arribar a Can Maçana. La raó fonamental d'haver canviat el sentit del 
recorregut és la llarga durada de la travessada; tot i que encara no hem pogut anar a preparar-la i no sabem 
exactament com anirà, està previst que siguin més de cinc hores reals de marxa, que amb les parades, poden 
allargar-se a més de sis. 
 
Si fem el recorregut començant al Monestir hi ha la possibilitat de fer dos itineraris: el normal i l'escurçat. 
L'itinerari escurçat seria igual que l'altre fins a Sant Jeroni però, arribats en aquest punt tornaria cap al 
Monestir, bé directament pel torrent de Santa Maria, o bé anat cap a Sant Salvador i el Pla de la Trinitat (Seria 
un recorregut semblant al que vàrem fer quan seguíem el GR-5). D'aquesta manera, les persones que no 
volguessin caminar tanta estona també podrien participar. Els detalls concrets ja s'anunciaran oportunament. 
 
També s'està estudiant que, en acabar la caminada i si hi ha temps suficient, es pugui visitar una granja de 
Castellbell i el Vilar on fabriquen mató. 
 
Una primera previsió de per a les etapes del proper any (que s'haurà de confirmar, sobretot pel que fa al 
recorregut) és la següent: 
 
 Etapa nº 4 23 de gener Monestir de Montserrat - Piera   (~ 17 km) 
 Etapa nº 5 27 de febrer Piera - Sant Joan de Mediona   (~ 21 km) 
 Etapa nº 6 27 de març Sant Joan de M. - Coll de Solans (Pontons) (~ 15 km) 
 
 
Fins aviat 
 
 
           La Junta 
 
 


