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El passat 10 de març vàrem acabar el Tomb pel Priorat amb l’etapa Gratallops – Falset – Ermita de Sant 
Gregori; una vegada més haguérem de travessar el riu de Siurana a gual però amb l’experiència acumulada 
(que hores d’ara ja tenim sobre el tema) això no comportà cap mena de dificultat. 
 
Per acomiadar-nos del Priorat anàrem a la Torre de Fontaubella a fer un dinar comunitari, al restaurant el 
Cafè, que serà recordat durant anys per la seva magnificència i bon servei i, sobretot, per les sorpreses que 
ens va preparar la nostra consòcia Isabel Llopis. 
 
Tal com es va dir a l’Assemblea de la Secció, que es va fer el passat 20 de març, a partir d’ara farem el camí 
de Montserrat a Núria seguint el riu Llobregat fins a Gironella i després anant cap a Ripoll i Ribes de Freser. 
Aquesta ruta, Montserrat – Núria, ja es va fer els anys 1986 i 1987 però aleshores es va seguir el GR 4. 
 
Per a la sortida del proper diumenge 7 d’abril estava previst fer una etapa zero de la nova ruta anant de Coll-
bató al monestir de Montserrat. La idea era pujar pel camí del Llençol i de les Bateries i abans d’arribar a 
l’ermita de Sant Miquel seguir vers el pla de les Taràntules, on hi ha l’estació superior del funicular de Sant 
Joan. A partir del pla de les Taràntules seguiríem pel camí que va cap a Sant Jeroni per tal d’enllaçar amb el 
que baixa pel torrent de Santa Maria vers el pla dels Ocells i arriba al monestir pel pas dels Francesos. 
 
Ara bé, en anar a preparar el recorregut ens assabentàrem que el diumenge de la sortida, el 7 d’abril, a Coll-
bató fan la cursa La Portals de bicicletes de muntanya amb la qual cosa pot haver-hi problemes per transitar 
pels voltants del poble. Així doncs, s’ha decidit canviar el recorregut de la nostra etapa zero i ara la comen-
çarem i acabarem al monestir de Montserrat. 
 
Des del monestir pujarem cap a l’ermita de Sant Miquel per enllaçar amb la ruta prevista inicialment. Tenint 
en compte que amb aquesta modificació el temps del recorregut es redueix notablement ara podrem fer 
l’ascensió al cim de Sant Jeroni (opcional) que abans no s’hagués pogut fer per falta de temps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recordeu que les últimes sortides  d’aquest curs es faran els dies: 
 
    5 de maig Montserrat – Núria. Etapa 1.  Monestir de Montserrat - Castellgalí 
    2 de juny  Montserrat – Núria. Etapa 2.  Castellgalí – Sant Benet de Bages 
 
Salutacions. La Junta ?? 


