Sortides en Família

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta en el desenvolupament de
l’activitat, la forma física i les cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels participants, cal estar en possessió de la llicència
federativa o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12. Horari:
dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.

E-mail de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
mjorest@yahoo.es, Jordi
Es prega confirmar assistència.

Imatge antiga de l’ermita de Santa Magdalena,
destruïda pels francesos el 1812

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar i dinar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Guies de muntanya, mapes
Farmaciola
Llicència Federativa

MONTSERRAT
per COLLBATÓ
Diumenge, 15 de gener de 2012
Trobada: 9:00 h. al pàrquing del Carrefour
Manresa.
Sortida: 9:15 h. Inici de l’excursió a les
10 hores aproximadament.

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: mitjana (+ 7 anys)
Durada: 5 h, amb petites pauses incloses
Distància: més de 15 km. circulars
Desnivell: més de 600 metres

COM ARRIBAR-HI
Des de Manresa agafem la C-55 en direcció a
Martorell. Poc després de Monistrol de
Montserrat trobem a la nostra esquerra l’aeri de
Montserrat. Allà mateix hi ha a la dreta el
trencall que ens porta directes cap a Collbató en
una mitja hora. A Collbató deixarem algun cotxe
que serveixi per acostar els conductors fins als
vehicles al final de l’excursió. L’aparcament per a
l’inici de la caminada és a la sortida del poble, a
meitat del camí cap a la Vinya Nova.

Sobre Collbató
Les Coves del Salnitre són un dels atractius
principals de la vila de Collbató, que no compta
solament amb l'atractiu natural de la muntanya
sinó que alberga un contingut cultural, històric i
artístic de gran valor. Descobriu el castell i el
nucli medieval, l'arquitectura popular, l'art
modernista, el Museu de Coses del Poble, l'antic
molí d'oli, l'internacionalment conegut Taller
d'Orgues Blancafort i l'església de Sant Corneli
realitzant un agradable passeig pel poble.

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Agafarem el cami de l'Artiga Baixa al principi bastant suau fins arribar a
sota de la Pastereta. Aquí la pendent es fa més forta fins que arribem a una
bifurcació on girem cap al camí de la dreta que, en fortes rampes i guanyant
ràpidament alçada, ens portarà fins a Sant Joan, passant a tocar de l'Ermita
i les restes de l'antic restaurant. Entre roques pujarem per les escales de
Jacob fins a l'Ermita de Santa Magdalena, moment en què s’acaba la pujada i
comença la baixada que farem ja fins al final del trajecte. Començarem
baixant a buscar el camí nou de Sant Jeroni i, a l'alçada de la Gorra
Marinera, baixarem cap al torrent de Santa Maria que ens portarà fins al
Monestir. Aquí farem una merescuda parada i agafarem el camí de la Santa
Cova. Uns metres abans d'arribar-hi continuarem per sota cap a la roca del
Balcó de Lluna, passant per Les Coves de Salnitre fins que tornem a ser a
Collbató.

Ruta molt aproximada de la sortida, on es veu com donarem la volta per tota la cara
de Montserrat que mira cap al Baix Llobregat, és a dir, la cara més desconeguda per a
la gent del Bages.

