A.E. Talaia GMF20131006_030

TRAVESSA D’AGULLES
MASSÍS DE MONTSERRAT
(GRUP DE JOVES DEL GMeF)
Data: DIUMENGE 6 D’ OCTUBRE DE 2013
Hora de sortida: 2/4 de 9 DEL MATÍ
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinador de la sortida: Joan Raventós (tel. 696373454)

Fotografia: http://www20.gencat.cat (Patronat de la Muntanya de Montserrat)

Horaris previstos:
08.20 h - Concentració al lloc de sortida (aparcament del Parc del Garraf)
08.30 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova.
09.30 h - Arribada a Can Maçana (esmorzar).
10.00 h - Inici de l’excursió. Travessa de la regió d’Agulles.
13.00 h - Coll d’Agulles o del Portell Estret.
13.30 h - Refugi Vicenç Barbé (dinar).
14.15 h - Sortida del refugi.
15.00 h - Coll de Can Maçana. Retorn amb els vehicles.
16.15 h - Arribada a Vilanova.

Com arribar al coll de Can Maçana:
Prenem la C-15 en direcció Vilafranca i Igualada. Passada la Pobla de Claramunt, deixem la C-15 i trenquem
a mà dreta pel traçat de la N-IIa, que ens durà a enllaçar amb l’autovia A-2 en direcció Barcelona. Deixem a
mà dreta les sortides de Castellolí i del coll del Bruc. Passat els túnels del Bruc, deixem l’A-2 per la sortida
del Bruc, creuem l’autovia per sobre i prenem la carretera N-IIa (a mà dreta no, que aniríem al Bruc). Al cap
de pocs metres, davant de l’Hotel Bruc, decantem a mà dreta per la B-111, que passat uns revolts es
converteix en la BP-1101, i que ens durà fins al coll de Can Maçana, on aparcarem els vehicles.

Resum de l’itinerari:
Can Maçana - Coll de Guirló - Pas de la Portella - Travessa d’Agulles - Coll d’Agulles o Portell Estret - Refugi
Vicenç Barbé - Pas de la Portella - Coll de Guirló - Can Maçana.
Longitud: 10 km. Desnivell: 360 m

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:
Atenció!!!! No es tracta d’una excursió per camins planers i amples, ans al contrari. Es tracta d’una travessa
que transcorre per la part alta de la regió d’Agulles, amb pujades i baixades continuades. El recorregut,
marcat amb senyals vermells de pintura, discorre per la base de nombroses agulles de roca conglomerada
típicament montserratina, carenes inclinades de roca, petits colls i replans situats en llocs altius i senders
estrets que s’esmunyen per canals plenes de vegetació.
Tot i que no hi ha dificultats tècniques remarcables, es tracta d’una ruta que demana certa experiència en
progressió per indrets aeris i canals abruptes. Al tram inicial, cal superar una paret inclinada amb l’ajut de
cordes fixes (vegeu les fotos). En alguna canal, també hi ha cordes instal·lades per ajudar a superar el pas,
tant de pujada com de baixada.
S’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici del grup.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. Si algú s’ha de desviar del camí
marcat, cal que avisi la persona que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Material necessari ( què cal portar):
Menjar: Heu de portar l’esmorzar i el dinar. (ESMORZAR) Esmorzarem al coll de Can Maçana, abans
d’iniciar l’excursió. (DINAR) Dinarem en arribar al refugi d’Agulles (Vicenç Barbé).
Aigua: No hi ha aigua durant tot l’itinerari. Cal portar-ne. Al refugi d’Agulles es poden comprar begudes.
Roba: Som a primers d’octubre i pot ser que faci una mica de fresca. Com que el recorregut és força
carener, convé portar algun paravent o anorac per protegir-nos de la humitat o el vent.
Calçat adequat: Botes de muntanya de mitja canya per evitar torçades de peu.
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.
Protecció solar: Porteu gorres, ulleres i crema solar per protegir-vos del sol.

Descripció de l’itinerari:
Informació extreta de www20.gencat.cat (Patronat de la Muntanya de Montserrat)
Itinerari revisat sobre el terreny en diverses ocasions.
Aquest itinerari proporciona una àmplia visió de la regió d’Agulles. El recorregut comença a Can Maçana i progressa
fins a coll de Guirló, des d’on es pot contemplar l’espectacular alçada de les agulles d’aquesta regió en la seva
vessant nord-oest. Des d’aquest coll s’agafa el camí que porta al refugi Vicenç Barbé pel pas de la Portella. Al coll de
la Portella es deixa el camí del refugi i s’agafa un petit corriol que progressa enfilant-se per la part superior de la
cinglera cap al nucli de la regió de les Agulles. Després d’un pas on cal ajudar-se d’una cadena, l’itinerari progressa
per diverses canals i escletxes fins al punt superior, al peu de l’agulla de la Mà. La travessa acaba al coll del Portell
Estret o coll d’Agulles des d’on s’agafa la canal Ampla que en un ràpid descens va a buscar el sender que uneix el pas
de la Portella amb el coll del Port. Tot seguit, després de passar pel refugi Vicenç Barbé, s’arriba de nou al coll de la
Portella i es desfà el camí fins a Can Maçana.
NOTA: No és un itinerari fàcil perquè en alguns indrets cal fer una petita grimpada per superar algunes escletxes a
la roca. Unes cordes faciliten la grimpada.

Àrea de Can Maçana (714 m). L’itinerari comença a l’àrea de descans de Can Maçana
situada al mas del mateix nom. Se surt des de l’aparcament pel camí que en la seva part
superior en suau pendent s’orienta cap al massís. És el GR 172 senyalitzat amb les
marques blanques i vermelles. Antigament es coneixia com el camí de la Foradada. A
pocs metres d’iniciar la marxa es troba una cruïlla. La pista de la dreta porta al Bruc. Cal
prosseguir amb la pujada ara més pronunciada per la vessant esquerra del turó del
Castell de la Guàrdia. Es comencen a veure marques de GR i de PR.
Mirador panoràmic (769 m). És a l’esquerra del camí, en un replà. Es veu el Pirineu, el
Port del Comte i el Cadí, a més de gaudir d’una àmplia visió de la comarca del Bages.
Cruïlla de Sant Pau Vell (804 m). A la dreta surt una pista àmplia que puja a les ruïnes de
Sant Pau Vell i del castell de la Guàrdia. La deixem i continuem per la pista. Tot seguit es
veuen les roques de la regió d’Agulles i al fons, a l’esquerra, la Cadireta i la roca
Foradada.
Pas de la Portella
Coll de Guirló. Zona ampla que antigament es feia servir d’aparcament de cotxes.
Continuem pel GR i PR. Poc més enllà hi ha un un senyal indicador i el camí es bifurca.
Deixem el GR 172, dit també camí de la Foradada, i prenem el que surt a la dreta en direcció al refugi Vicenç Barbé pel pas
de la Portella. El camí comença amb una pujada suau, passa per zones de vegetació frondosa, i ressegueix el peu de la
paret oest de la regió d’Agulles que queda a l’esquerra.

Pas de la Portella (870 m). Pugem per l’estreta canal de la Portella aprofitant l’esglaonat de la roca. Cal afermar bé els
peus perquè les roques estan força gastades pel pas de les persones. A la dreta del pas queda la Roca Gran de la Portella o
agulla superior de la Portella. A mà esquerra, una mica més retirada, es troba la Portella Petita o agulla inferior de la
Portella. Aquest pas és la porta natural a la regió d’Agulles que travessarem.
Un cop superat el pas de la Portella, veiem que el camí es bifurca. A la dreta, en suau descens, el camí continua cap a coll
de Port passant pel refugi Vicenç Barbé. No cal agafar aquest camí, sinó un petit corriol que surt a l’esquerra i s’enfila
ràpidament pel roquissar. Unes marques indiquen la situació d’aquest corriol. Les marques vermelles ens acompanyaran
durant tot l’itinerari. Aquest corriol porta a un pas curt, de cinc metres, per una escletxa, gràcies al qual es pot accedir a un
caramull veí (part superior d’una roca). Cal ajudar-se amb les arrels i el relleu de la roca.
Caramull entre les dues Portelles (900 m). Àmplia vista de
la regió d’Agulles. Cal seguir pujant per la carena seguint les
marques vermelles. Es passa primer al peu de la Portella
Petita, després al costat de la roca Pelada i a continuació
s’alcen les dues agulles de les Savines. Enfront, segons el
sentit de la marxa, sobresurten la Peluda i l’agulla del
Capdamunt. Al seu peu destaquen les tres agulles dels
Merlets, el Gep Llarg i la Boteruda.

Pujant per la carena seguint les marques vermelles.

Baixada cap al torrent dels Merlets (930 m). La baixada és
ràpida. El fons del torrent està format per un sòl ric en
matèria orgànica molt característic de la regió d’Agulles. Un
cop al fons del torrent cal ascendir fins a la seva capçalera
situada entre l’agulla de Sol Ponent que queda a l’esquerra i
l’agulla dels Merlets que està a la dreta.

Canal entre l’agulla dels Merlets i la Peluda (954 m). Cal pujar la canal
amb l’ajut d’unes cordes. L’ascens és fàcil, però cal fer-ho a poc a poc i
mirant d’assegurar bé els peus en les protuberàncies del conglomerat.
Al final de la canal cal girar a la dreta seguint la indicació de les marques
vermelles. Una nova corda ajuda a pujar per la roca fins a un replà al
peu del Gep Llarg. Des d’aquest punt es té molt bona vista d’aquesta
zona d’Agulles. Al fons es veuen les dues Savines, a continuació l’Agulla
del Sol Ponent i el petit collet que la separa de la Peluda, una canal i
l’Agulla del Capdamunt. Més a prop queden els Merlets i el cim del Gep
Llarg. Ara el camí s’enfila per una estreta canal que flanqueja l’Agulla
del Capdamunt.

Caramull al peu de l’Agulla del Capdamunt (995 m). Des d’aquest caramull es té una àmplia vista de la zona d’Agulles,
dominada per la majestuositat de la Saca Gran. Al costat hi ha el Senatxo, la Figuereta, la Bandereta i l’Agulla dels
Espeleòlegs. La mirada s’estén a les Bessones, la Filigrana, l’Agulla de l’Arbret, la Bola de la Partió i l’Ou de Colom. És un
bon lloc per fer-hi una parada. A continuació el camí baixa suaument cap a un collet que es troba entre l’Agulla del
Capdamunt i el Senatxo. El camí flanqueja el Senatxo, després s’allunya una mica de l’agulla de la Figuereta i torna a pujar
fins al peu de l’agulla dels Espeleòlegs, on gira lleugerament a la dreta per seguir pujant suaument en direcció a la base de
la Saca Gran.
Saca Gran (1015 m). El camí se situa al peu de la Saca Gran, entre
aquesta agulla, a l’esquerra, i el Martell, a la dreta. Des d’aquest
indret es baixa per una forta rampa terrosa amb còdols i arrels. Just
al final del pendent hi ha la canal entre les agulles del Carbassó i el
pedestal del Martell. La canal es baixa ajudant-se d’una corda. Al
final de la canal hi ha un petit replà que és la capçalera de la canal
formada pel Dàtil i el pedestal del Martell. Cal girar a l’esquerra per
pujar per la canal delimitada pel Carbassó a l’esquerra i el Dàtil i la
Roca de les Heures a la dreta. Al peu del Dàtil hi ha un teix d’alçada
considerable. Al començament la pujada per la canal és
pronunciada, i al final hi ha un petit replà. Ara el camí puja
suaument a través d’un bosquet de boixos, alzines i marfulls. A
l’esquerra queda el Carbassó i a la dreta la Roca de les Heures. Les marques vermelles indiquen la traça. El camí, un cop
hem deixat la Roca de les Heures, segueix uns quants metres en direcció nord fins a trobar una roca amb una marca
vermella que indica que cal fer un gir a la dreta.
Cruïlla al Mirador del Ninet i agulla de l’Arbret (1010 m). El camí fa un flanqueig a la roca. En aquest punt es pot deixar un
moment el camí i pujar en direcció nord per accedir a un petit replà des d’on es pot veure l’Agulla de l’Arbret que s’alça a
l’est i caminant en direcció a la Saca Gran es veu, a la dreta, la característica forma del Ninet. El camí flanqueja una roca.
Un cop acabat el flanqueig, baixem suaument per anar a buscar la base de la Podrida. Mentre es baixa es pot veure la
Filigrana que emergeix entre els arbres. Quan s’arriba al final de la base de la Podrida cal girar suaument a l’esquerra per
continuar resseguint aquesta agulla fins a la canal que passa entre l’Agulla de l’Arbret, esquerra, i les Bessones, a la dreta.
El camí segueix pujant fins al coll de les Bessones. La vegetació continua amb boixos, alzines i marfulls.
Collet (1002 m). Al capdamunt de la canal s’arriba a un coll estret que es troba entre la
Bessona Superior (a la dreta) i l’Agulla de l’Arbret (a l’esquerra). Ara el camí baixa
lleugerament i seguidament torna a pujar fins a un petit coll que es troba entre l’Agulla
dels Ossos i la Bessona Inferior. Després el camí baixa cap la capçalera del torrent que neix
al peu de la Miranda dels Ossos.
Canal del torrent de la Miranda dels Ossos (990 m). La capçalera del torrent està
delimitada per la Miranda dels Ossos, l’Agulla dels Set i la Bessona Inferior. Aquest torrent
marca la frontera entre dues seccions dins de la regió de les Agulles. Fins ara el camí ha
transcorregut per la secció denominada de la Saca, a partir d’aquest torrent s’inicia la
secció de la Bola. El camí de la travessa de les Agulles creua el torrent i puja suaument per
una roca on es veuen les marques vermelles. El camí se situa al peu d’una escletxa en la
roca. La presència d’una corda facilita la seva ascensió.
Miranda de les Bessones (1004 m). Al final de la pujada de l’escletxa s’arriba al caramull d’un
roca des d’on es domina aquesta zona d’Agulles, que rep el nom de Miranda de les Bessones.
Es domina la part superior de la Reina, l’agulla del Set, la Bola de la Partió, les Bessones, l’agulla
de l’Arbret, l’agulla dels Ossos i la Miranda dels Ossos. Ara el camí comença a pujar cap a un
nou coll. En aquest indret és freqüent sentir o veure algunes cabres.
Coll (1035 m). El camí passa primer entre la Corona de la Reina i la Boteruda del Gra i tot seguit
gira a l’esquerra en una curta pujada fins a arribar al punt més alt. Ara s’inicia una curta
baixada entre dues roques fins a arribar a la capçalera d’un torrent que neix al peu de la
Petitona. Passat el torrent comença una curta pujada que, després d’un petit sifó, continua fins
al peu de la Tri-Roca. En aquest tram del trajecte el camí s’apropa al límit del penya-segat des
d’on es pot veure la part superior de la Cadireta i la Roca Foradada a través d’una canal.
Tri-Roca (1075 m). Al peu de la Tri-Roca el camí s’enfila per un petit trau a la roca. El nom
d’aquesta formació es deu al fet que són tres roques apuntalades entre elles. És el punt més alt
de tota la travessa. A partir d’aquí comencem a baixar per anar a buscar el coll d’Agulles o del

Portell Estret. Abans de començar la baixada és bo acostar-se al caramull que hi ha al costat del camí mig amagat per unes
alzines des d’on es domina la Regió dels Frares Encantats i la regió dels Ecos i el Montgròs. Baixem en fort pendent.
Coll d’Agulles (1007 m). En aquest coll es troben dos camins: un camí, conegut com a camí de
les Agulles, que baixa pronunciadament per la cara nord del massís fins a trobar el camí de coll
de Port, l’altre, la canal Ampla, que és la que seguirem a partir d’ara. Des d’aquest coll es baixa
en relatiu pendent. El camí està marcat per uns senyals blancs en els troncs i algunes pedres. El
camí passa a tocar de la base de l’agulla Sense Nom que, des d’aquest punt, s’enlaira inclinada.
Immediatament, a mà esquerra, surt el camí de la travessa de la regió dels Frares Encantats. El
camí de la canal Ampla continua baixant. Prop de l’Agulla Barbé el camí es troba amb un
torrent que prové de la regió dels Frares Encantats. El camí gira a la dreta per seguir baixant
paral·lel a la dreta del torrent. Tot seguit el camí creua el torrent per prosseguir pel seu marge
esquerre, separant-se lleugerament de la seva llera.
Bivac (970 m). El camí passa al costat d’un bivac natural format per unes roques provinents
d’un despreniment. Tot seguit el camí fa un brusc gir quasi de 90º a l’esquerra i s’allunya de la
llera del torrent. Anem baixant i creuant el torrent. Més avall, el camí es confon amb la llera
del torrent.
Cruïlla amb el Camí del Coll de Port (903 m). El prenem a mà dreta. Es passa per sota de la Màquina de Tren. Ara les
marques del camí són de color groc.
Refugi Vicenç Barbé (891 m). El refugi Vicenç Barbé es troba al peu de la roca de la Partió, en un replanet arran del camí.
Després d’un descans merescut, continuem pel camí de la Portella, que baixa fins a arribar al torrent que neix al peu de la
Miranda dels Ossos. El camí de la Portella continua en descens fins a creuar el torrent dels Cirerers. Més enllà deixem a mà
esquerra el camí del Bruc i pugem suaument. A partir d’aquest indret el camí alterna trams de suau pujada i plans.
Coll de la Portella (885 m). Es baixa per la canal del pas de la Portella i s’inicia el suau descens cap al Coll de Guirló que ens
durà al coll de Can Maçana on finalitza aquesta travessia per la regió d’Agulles.

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al
GMeF. D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa
de l’any en curs. Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran
responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

