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

Sortides en Família

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

MONTSERRAT
L'ermita de Sant Antoni

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

Diumenge, 2 de desembre de 2012
Trobada: 9:00 h. al pàrquing del Carrefour
Manresa.
A la portada,
el Cavall Bernat des de l'ermita de Sant Antoni,
sironagatta.blogspot.com

Sortida: 9:15 h. Inici de l’excursió a les
10:30 hores aproximadament.

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: mitjana (+ 8 anys)

DESCRIPCIÓ de l'ACTIVITAT

Durada: 5 h, amb petites pauses incloses
Desnivell: 561 metres

COM ARRIBAR-HI
Des del Bages agafem la crta. de Can Massana
fins a enllaçar amb la N-2, sortint al poble del
Bruc. A la sortida no anem cap al poble, sinó cap
a la urbanització Bruc Residencial, que
travessem per l'extrem més proper a la
muntanya de Montserrat. Poc després de l'últim
carrer trobem ja el restaurant Vinya Nova, al
pàrquing del qual deixarem els cotxes.

Iniciem l'excursió al pàrquing de la masia la
Vinya Nova (471m). Des d'allà agafarem el camí
del Torrent del Pont fins arribar a enllaçar amb
el camí nou de Sant Jeroni (1032m), que
continuarem uns metres per agafar una sèrie de
corriols que ens portaran fins a l'ermita de Sant
Antoni, amb un mirador espectacular sobre el
Cavall Bernat i la paret dels Diables (1100m).
La tornada serà desfent part del recorregut,
primer fins al camí nou, que seguirem en direcció
a Sant Joan, per agafar despres el camí de
L'Artiga Alta. Passat el coll dels Pollegons
enllaçarem amb el camí del Pont, que tornarem a
desfer fins al pàrquing.

A. Localització del restaurant Vinya Nova
Av. de la Vinya Nova, Collbató,
tel. 937 71 03 29

L'ermita de Sant Antoni, una de les més
allunyades del monestir, era considerada la més
solitària pel seu emplaçament. Ara rep sovint la
visita d'escaladors i excursionistes.

