
18ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

Les Agulles de Montserrat i la Roca Foradada 
 
 

 Dia i hora: diumenge 3 d’abril a les 9:30’ a l’àrea recreativa de Can Maçana. 
 

 Lloc de sortida: àrea recreativa de Can Maçana a la qual s’hi arriba accedint a la 

BP-1101 des de la sortida 570 de la A-2 en direcció Monestir de Montserrat. 

Enllaç Google Maps: https://goo.gl/maps/cVgYdQbencr 

 Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient (ideal botes de 

muntanya), impermeable (per si canvia el temps a mig camí), gorra i protecció 

solar (si fa calor).  

 Esmorzar: entrepans o similars (parada a mig camí), aigua. 

 Dinar: Pícnic, Aigua. Dinarem a la mateixa àrea de Can Maçana on no hi ha font. 

 Desnivell: 386 metres

 Recorregut total: aproximadament 7,5 km. (4 h inclosa la pujada a la Roca 
Foradada) 
 

 Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, acompanyats del pare, 

mare..... i ex‐alumnes! (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan responsables de 

ningú)  

 

La muntanya de Montserrat comparteix la majestuositat amb una infinitat de 

racons amagats que val la pena descobrir. Aquest recorregut que us proposem 

transcorre pel sector més occidental apartat de les aglomeracions del monestir i 

els seus voltants i combina  la monumentalitat de les agulles i la roca foradada 

amb la bellesa dels espais petits a les fonts amagades als fons de balmes. Al 

mateix temps permet fantàstiques vistes dels vessants sud i nord de la serra i 

resseguir la història del poblament humà de la muntanya. 

 

Comencem el camí a l’àrea de Can Maçana en direcció al monestir fins al 

mirador del Coll de Can Maçana, amb grans vistes de la plana del Bages i els 

Pirineus. Seguim fins a Sant Pau Vell per veure runes de l’església romànica 

datada l’any 1084, i de l’antic castell de la Guàrdia, documentat l’any 973. 

 

Retornem al camí principal i continuem fins a coll de Guirló. Més endavant ens 

desviem per un co rriol que ens conduirà al Refugi Vicenç Barbé passant  per 

l’acrobàtic pas de la Portella. 

 

Esmorzem al refugi i continuem fins al coll del port tot gaudint de les agulles i les 

fonts que s’amaguen dins les balmes. Al coll del Port, creuem al vessant nord de 

la serra on trobem la font homonima, penjada sobre el cingle i passem sota les 

imponents parets dels Frares Encantats. El camí continua fins rodejar la Roca 

Foradada a la qual pugem desviant-nos del camí per poder gaudir del moment 

màgic del dia. Ja només queda resseguir el camí de nou fins a Can Maçana on 

dinarem a la mateixa àrea recreativa. 

 

Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:  

  Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

 Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 

  Carme Valls: cvalls@xtec.cat  
 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 
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