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Presentació

A continuació trobareu trenta-dos itineraris per recórrer tot
el massís de Montserrat. Són propostes per a tots els gustos
que es poden dur a terme en una sola jornada sense haver de
córrer. En alguns casos, enllaçant dos o més itineraris podeu
aconseguir travesses de més d’un dia. Però el massís tampoc
no dóna per gaire més.
Cada excursió va acompanyada d’un petit croquis topogràfic.
La seva intenció és situar els lectors i lectores sobre el terreny
i, per tant, no serveixen com a mapes per anar d’excursió. Per
a aquesta finalitat us recomanem el mapa de l’editorial Alpina,
l’edició de 2004 del qual té la particularitat de ser fet a dues
escales, 1:5.000 i 1:10.000. És un mapa magnífic i molt ben
elaborat; les errades que s’hi detecten són mínimes. Com a
norma general, us en podeu refiar sempre. Per tant, no us refieu
només de la guia i consulteu el mapa força sovint.
No intenteu fer dreceres, si no esteu segurs que us sortiran
bé: el massís de Montserrat és ple de cingles i parets que us
tallaran el pas i que poden dificultar la vostra progressió. Atenció a ficar-se en terreny on no hi hagi camins, perquè en sortireu
esgarrinxats i esmaperduts.
En cada itinerari s’indica un horari aproximat, i a vegades
molt aproximat, i hi prescindim de les referències cronomètriques parcials.
Pel que fa a l’equipament per dur a terme aquestes excursions, no hi ha cap exigència especial. Recomanem un calçat
adequat, una motxilla i material per a la calor o el fred, segons
el moment de l’any que hi aneu.
Recomanem sortir de casa amb la cantimplora plena, i que
aquesta cantimplora sigui una mica gran. Fins i tot en els moments en què teòricament hi hauria d’haver aigua, moltes fonts
arriben a eixugar-se (ho hem experimentat clarament aquests
darrers hiverns).
Recomanem també portar protecció per al sol (barret i crema protectora) i per a la pluja (millor un impermeable que una
capelina).
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Si en teniu, no abandoneu el telèfon mòbil al cotxe, perquè
us pot treure d’algun problema. Si dueu un GPS anireu més
segurs. Però cap dels dos materials esmentats en darrer lloc
és imprescindible.
El massís de Montserrat té amb prou feines 10 km de llargada i 5 d’amplada. Gairebé tota aquesta superfície està protegida per la figura del parc natural o de la reserva natural. Això vol
dir que està subjecte a una reglamentació especial i que certes
activitats no hi són permeses. De tota manera, la pràctica d’un
excursionisme conscient i responsable no ha de ser una activitat molesta per a la natura ni per a les altres persones.
El perímetre inclòs dins d’aquesta guia és encara més reduït i es limita a aquella part del massís que s’ha de recórrer
obligatòriament a peu. Per tant, si us limiteu a caminar i trescar
pel massís no heu d’incórrer en cap activitat que pugui ser objecte de punició administrativa. Eviteu fer foc i us estalviareu
ensurts.
Us aconsellem sortir d’hora al matí, si pot ser a trenc d’alba,
per poder sentir com es desperta la muntanya i per poder trobar
alguns dels seus noctàmbuls habitants. Si no teniu pressa, us
proposem fer bivac en algun lloc solitari, per exemple en alguna
de les moltes baumes avui poc freqüentades o en algun dels
seus cims. Mireu-vos el sol mandrejar a l’horitzó i deixeu volar
la ment. Potser descobrireu alguna cosa que no sabíeu de vosaltres mateixos.
Després de menjar i beure alguna cosa calenta, prepareuvos per caminar una mica. Poseu un peu al davant de l’altre
i, lentament, aneu fent via. Si heu de llegir la guia, doneu-vos
temps per sentir el que us envolta. Atureu-vos quan el cor us
ho demani, mireu i escolteu en totes direccions i podreu entendre per què Montserrat va ser el primer massís català a ser
estimat estèticament. No hi fa res els segles que han passat,
Montserrat segueix parlant directament al nostre esperit. Si no
ho podeu sentir és que la vostra vida, com la de gairebé tothom,
va per sendes inadequades. Aprofiteu per preguntar-vos qui sou
i descobrireu com és Montserrat.
Montserrat és tan especial que t’enganxa o no hi tornes.
La variada monotonia del seu paisatge pot fer que algunes persones, després de fer una única excursió, ja en tinguin prou.
Però en la majoria dels casos, després d’una excursió encara
et queden ganes de fer-ne d’altres, perquè les possibilitats de
combinació dels elements vegetals, minerals i atmosfèrics són
gairebé infinites.
Roques erosionades que suggereixen formes canviants amb
el pas del temps o d’acord amb el nostre estat d’ànim, microclimes que afavoreixen formacions vegetals específiques i sobretot la diferència entre la vessant solana i l’obaga, tot plegat
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Balma de les Pruneres

converteix la monotonia en un ritme trepidant. Difícilment caminareu més de mitja hora pel mateix tipus de paisatge, i això
convida a seguir avançant.
Feu-ho sense por, amb ganes de sentir-vos sols o de trobarvos amb els altres, però visiteu el massís a peu. Remireu-lo de
prop i de lluny, toqueu la rugositat de les seves pudingues, oloreu les herbes remeieres de la solana i la humitat de les canals,
sentiu el vent compondre una melodia amb les agulles i ompliuvos els pulmons del seu aire. Demà serà un altre dia.
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Regió d’Agulles

Itinerari 1

Can Maçana • Refugi Vicenç Barbé

Es tracta d’una magnífica excursió que ens permet entrar en
contacte amb la zona de les Agulles, possiblement una de les
més espectaculars del massís. És un itinerari molt curt i força
freqüentat, on l’escalada es viu d’una manera apassionada. Algunes postes de sol al coll de la Portella són inoblidables.

Dades
·
·
·

Horari: De tres quarts d’hora a una hora, sense pressa.
Desnivell: No arriba als 200 metres.
Punt de sortida: Can Maçana (0397296–4607181–711),
a la carretera que va de l’N-II a Manresa, poc abans de la
cruïlla on s’agafa el trencall cap al Monestir. A llevant de
la carretera hi ha un ampli lloc per aparcar.

Itinerari
Agafeu l’àmplia pista i avanceu cap a llevant, en direcció a la
muntanya, que és ben visible. Aprofiteu les marques blanques i
vermelles del GR 172 i travesseu una tanca metàl·lica.
De seguida trobareu una cruïlla de pistes i haureu d’agafar
la de l’esquerra (la que està més al nord). El camí puja i se si-

Can Maçana

Coll de Guirló

Sant Pau Vell
Agulles

Coll de
la Portella
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Refugi
Vicenç Barbé

Dues vistes del refugi Vicenç Barbé: en la llunyania (a dalt)
i un pla de detall (a sota)

tua a la banda nord d’un petit turó fins que arribem a una altra
cruïlla de pistes. Seguim cap a l’est (recte), però si volem ens
podem desviar per visitar les restes de l’ermita de Sant Pau Vell,
no massa lluny, a la cara solella del turó de la nostra dreta.
Seguim recte i arribem a l’ampli coll de Guirló (0398188–
4607134–799), on deixem una pista que baixa molt pronunciadament a la nostra dreta. Baixem lleugerament seguint la carena fins arribar a la part final del coll, on hi ha l’inici del camí del
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Refugi. Aquí cal deixar les marques del GR, que marxen pel vessant nord del massís, i agafar un camí menys fressat que flanqueja per sota de la muralla occidental del massís (indicat).
Al cap d’uns deu minuts, el camí arriba a una canal de pedra estreta. No és massa llarga i, un cop a dalt, som al coll
de la Portella (0398436–4606713–883). L’espectacle de les
Agulles, fins ara reduït a la seva cara occidental, s’obre de bat
a bat a la nostra mirada.
El nostre camí baixa una mica per la banda oriental (no agafeu el camí que s’enfila cap a les agulles i que comença a la
nostra esquerra, N). Abans de creuar el torrent de les Boïgues,
deixem a la dreta (S) el camí que baixa cap als Pallers i seguim el nostre itinerari cap a llevant. Fem un revolt i creuem el
torrent. Després d’una curta pujada, som al darrere del refugi
Vicenç Barbé (0398746–4606799–889) (guardat tot l’any).

Notes
Un refugi no és ni un hotel ni un restaurant.
No hi ha aigua en tot el camí, excepte que trobeu la font de
Sant Pau Vell.
Com que segurament us sobrarà temps, continueu el camí
per on heu vingut cap a llevant i descobrireu bones perspectives
de la regió d’Agulles.
Amb l’ajut d’un mapa o aconsellats per la gent del refugi,
podeu arribar-vos fins a la boca de l’avenc dels Pouetons, de
125 metres de profunditat, a un quart d’hora escàs del refugi.
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Regió d’Agulles

Itinerari 2

Vermell del Xincarró • Els Pallers •
Refugi Vicenç Barbé

L’excursió fins al refugi Vicenç Barbé des del Vermell del
Xincarró és força interessant. Els monòlits dels Pallers tenen un
valor antropològic remarcable pel fet de ser la petrificació d’uns
pallers fets a partir de la palla robada als pagesos de la zona
per uns gegants anomenats Regira-rocs, l’habitacle dels quals
es trobava a l’avenc de Pouetons (a tocar del refugi).

Dades
·
·

Horari: unes cinc hores per anar i tornar.
Punt de sortida: Aparcament de la zona d’escalada del
Vermell del Xincarró (0398357–4605240–562), accessible des del Bruc. Uns dos-cents metres abans del monument al Timbaler del Bruc, agafeu un carrer a la dreta que
baixa cap al torrent (en una cantonada hi ha l’escola).

Regió d’Agulles vista des dels Pallers
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Portella

Refugi
Vicenç Barbé

Les Boïgues

Cova Tapiada
Era dels
Pallers

Els Pallers

Vermell del
Xincarró

Canal del Pagès

al Bruc
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Un cartell indica que per allà es va al Castell i a can Salses. Un cop al final de la baixada, pugeu per l’altre costat
i seguiu els cartells que indiquen com anar a can Salses.
La pista s’orienta clarament al nord.
Quan arribeu a la cruïlla de can Salses, seguiu recte (N),
en comptes d’anar cap a aquesta masia. Aparqueu aproximadament un quilòmetre més endavant, on comença
una pista en mal estat que marxa a la vostra dreta (si
seguiu la pista, al cap de poc, trobareu l’aparcament de
la zona d’escalada del Xincarró).

Itinerari
Sortim de l’aparcament en direcció a la zona d’escalada (N),
però al cap de poc agafem un corriol a l’esquerra (N) que s’enfila cap als Pallers (una mica a l’esquerra). És molt evident i es
troba 400 metres al nord de l’aparcament, just en el lloc on el
camí creua la part inferior de la carena que baixa dels Pallers
(0398552–4605611–618).
El camí, marcat amb fites i algun senyal de color butà, s’enfila a poc a poc i guanya la carena a través de la canal del Pagès.
Aprofiteu la pujada per admirar una magnífica agulla ajaguda a
la cara sud d’una altra.
Seguim en direcció nord i passem pel vessant de ponent
dels Pallers i, més endavant, per una petita zona plana coneguda com l’era dels Pallers (0398477–4606283–761). Des de
l’arribada a la carena fins a l’Era, vigileu de no perdre el camí,
perquè hi ha molts corriols que s’enfilen fins a peu de paret i
després cal baixar (és una qüestió de comoditat, perquè perdre’s és impossible).
Aquí hi ve a morir una pista. Seguim el camí cap al nord i
entrem en el vessant del torrent del Porquer. Som en un alzinar
molt atapeït. Només d’agafar aquest camí, podem travessar el
torrent i arribar-nos fins a la Cova Tapidada, situada just a sobre
del Vermell del Xincarró.
De qualsevol manera, haurem de tornar al torrent i remuntarlo. Passarem pel lloc conegut com les Boïgues i, sense sortir
del bosc, enllaçarem amb el camí que va de la Portella al refugi. Agafeu-lo cap a la dreta (N) i no tardareu a arribar al refugi
(0398746–4606799–889).

Notes
Podeu tornar pel pas del Príncep i el torrent de les Grutes
(part de l’itinerari següent, núm. 3)
Si teniu dos cotxes, podeu acabar a can Maçana (excursió
núm. 1) o al Miracle (itinerari 6).
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Regió d’Agulles

Itinerari 3

Refugi Vicenç Barbé • Vermell del Xincarró
(pel pas del Príncep)

Aquesta excursió és el complement ideal de l’anterior. Us
recomanem que us arribeu fins al coll de Porc o del Miracle i que
tragueu el cap per la cara nord de la muntanya.

Dades
·
·
·

Horari: Un parell d’hores només per baixar.
Desnivell: Uns 500 metres.
Punt de sortida: Refugi Vicenç Barbé o d’Agulles
(0398746–4606799–889). Hi podeu accedir pels itineraris 1, 2, 4 o 5. El més ràpid és l’1.

Itinerari
Sortim del refugi en direcció est, pel camí que porta als Ecos
i al coll de Porc. Al cap de poc, deixem a la nostra esquerra (N)
el camí que s’enfila per la Canal Ampla, amb una roca que indica
la direcció “Coll de Porc”. El camí és força planer.
Deixeu a la vostra dreta (S) el camí que baixa cap al torrent
del Lloro (és difícil de veure) i pugeu per l’altra riba fent ziga-zagues. A mitja pujada, deixeu també a l’esquerra (N) un camí que
s’enfila cap als Frares (marques blaves). La nostra direcció és
clarament cap a llevant (marques grogues).

Les Agulles i els Ecos des del Bruc
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Pas del Príncep
Refugi
Vicenç Barbé

Cova de l’Arcada

Cova del Cabrit
Roca del
Tambor

Pas de la Llastra

Vermell
del Xincarró

El Castell
Can Jorba

D’aquesta manera s’arriba al pas del Príncep (0399441–
4606752–973), un petit coll amb molt bona vista sobre l’agulla
Gran del Pas del Príncep. Seguint el camí cap a llevant, anem a
passar per sota d’aquest monòlit.
Al cap de poc, trobarem a la nostra dreta (S) un camí que
baixa en direcció sud cap al torrent de les Grutes (marques
vermelles). La cruïlla es troba en el punt 0399567–4606823–
968. Haurem de baixar per aquí, però us aconsellem que seguiu el camí cap al nord fins arribar al coll de Porc (0399648–
4607004–931; la lectura pot no ser massa precisa) o encara
millor, al coll del Miracle (0399890–4607004–981). Després
torneu a aquesta cruïlla (haureu passat dues vegades per davant de la font de l’Esllavissada).
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Baixem, doncs, cap al sud, a buscar el llit del torrent de les
Grutes. De seguida tenim una bona vista sobre la canal que
seguirem. El camí no té pèrdua: fent ziga-zagues baixa a buscar
el llit del torrent i el segueix.
El camí es fica de ple a dins del torrent i passem un pas
equipat amb quatre o cinc peces de ferro (fàcil). De seguida
sortim del llit del torrent per evitar un altre ressalt (evident).
Tornem a entrar al torrent i passem per sota d’una pedra que
forma un petit aixopluc. Aquí cal seguir pel torrent, i no agafar el
camí amb marques blaves que el remunta.
Més avall, el camí s’allunya del torrent, que ara queda a la
nostra esquerra (SE), i va baixant lleugerament.
Arribem a una cruïlla (0399251–4606339–767) on unes
marques indiquen les direccions correctes. Agafem la de l’esquerra (E), indicada com “Bruc” i deixem el camí que va a remuntar el torrent del Lloro (indicat com “Agulles”, per on puja
l’itinerari 4).
El nostre camí travessa el torrent de les Grutes i una zona
d’enderrocs. Finalment passa pel davant de la cova de l’Arcada.
Seguim en direcció sud fins que el mateix camí baixa de nou
al torrent de les Grutes, just al costat de la font d’en Xebret.
Només heu de vigilar a no agafar un petit corriol que puja cap
a la cova del Cabrit (com que puja molt, no és massa fàcil que
us equivoqueu).
Continuem baixant uns quants metres cap al sud, seguint el
llit del torrent, fins que arribem al davant de la roca del Tambor
i l’agulla del Castell.
Poc abans d’arribar-hi, hi ha una cruïlla de camins (0399075–
4605936–636). Agafem el camí que marxa en direcció SO (dreta) i que passa pel coll del Xincarró (0398914–4605672–636).
El camí va a buscar el torrent del Porquer, que baixa de les
parets d’escalada del Vermell del Xincarró, i en lleugera pujada
s’orienta cap al sud resseguint per sota el serrat de les Arnes.
Sortirem a un coll molt poc marcat (molt semblant al del
Xincarró, coordenades 0398620–4605305–588) i aquí ens
desviarem cap a la dreta (O) per agafar un camí que ens durà
directament a l’aparcament de la zona d’escalada del Vermell
del Xincarró (0398357–4605240–562).

Notes
Aquest llarg descens us pot recordar que encara teniu genolls.
Si voleu, podeu baixar també pel torrent del Lloro (vegeu itinerari 4 en sentit invers). Però si ho feu per passar-ne més via,
no es guanya massa temps.
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Regió d’Agulles

Itinerari 4

El Castell • Torrent del Lloro • Refugi Vicenç
Barbé (i tornada pel torrent de les Grutes
i la cova de l’Arcada)

Es tracta d’un itinerari força llarg, però molt interessant, que
visita els racons més emblemàtics de la zona d’Agulles. No és
obligatori passar pel refugi.
Tot i que també podríem començar l’excursió des de l’aparcament del Vermell del Xincarró, quan vàrem descobrir el clot
del Tambor no vam dubtar a recomanar-vos aquest itinerari.

Dades
·
·
·

Horari: Si arribeu fins al refugi i el coll de Porc, unes quatre o cinc hores. Si no hi arribeu, unes tres.
Desnivell: Uns 500 metres.
Punt de sortida: Revolt al nord del Castell (0398961–
4604919–494). S’hi arriba des del Bruc. Uns dos-cents
metres abans del monument al Timbaler del Bruc, agafeu
un carrer a la dreta que baixa cap al torrent (en una cantonada hi ha l’escola). Un cartell indica que per allà es
va al Castell i, més interessant, a can Salses. Un cop al
final de la baixada, pugeu per l’altre costat i seguiu els
cartells que indiquen com anar a can Salses. Un cop al
davant de la casa, travesseu-ne l’era i seguiu la pista que
marxa cap al NE. De seguida gira a llevant i deixa a la
dreta l’entrada al Castell (cap indicació). La nostra pista
baixa, fa un revolt molt pronunciat a l’esquerra i un altre
molt tancat a la dreta. Aquí cal deixar el cotxe, just enmig
d’un oliverar.

Itinerari
Del revolt que hi ha a sota del Castell, sortim en direcció
nord, pel mig d’un camp d’oliveres, i anem a buscar el llit del
torrent del Tambor.
A la sortida del camp, trobem el torrent molt definit i un camí
amb marques vermelles. Les seguim en direcció nord. Al cap de
molt poc, trobem una cruïlla, just en el lloc on s’ajunten el clot
del Boixar i el clot del Tambor (hi ha una fita).
En comptes d’agafar el camí de la dreta, agafem el de l’esquerra, que segueix el torrent més ampli del clot del Tambor.
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Des d’ara, hem d’anar remuntant la torrentera; les parets
cada vegada es fan més altes. En un tram el camí s’allunya del
fons del torrent i sortim a sota d’uns grans blocs. Són l’agulla
del Castell i la roca del Tambor.
El camí passa pel seu costat i surt a la banda nord del
darrer. Sortim de la vegetació i trobem una cruïlla (0399075–
4605936–636). El camí de la dreta s’enfila fins a la cova del
Cabrit. El de l’esquerra va a l’aparcament del Vermell del Xincarró (vegeu itinerari anterior, núm. 3).
Nosaltres, però, seguim cap al nord, torrent amunt. Al cap de
poc entrem en una zona de matolls i deixem a l’esquerra (O) un
corriol que s’enfila cap a les parets de la zona occidental de la
vall. De seguida trobarem una cruïlla amb una pedra que indica
l’entrada de la font d’en Xebret, moltes vegades seca.
El camí, ara s’enfila de cop cap a la dreta (E). Fa unes quantes ziga-zagues i de sobte s’orienta cap al nord i comença a
planejar. En aquest punt, de baixada, agafarem el camí de tornada.
Ara, però, remuntem cap al nord i passem per davant de la
cova de l’Arcada. Aturada obligatòria.
Seguim el camí cap al nord i no tardem a travessar una zona
d’enderrocs. Després travessem el torrent de les Grutes i de
seguida arribem a una cruïlla (0399251–4606339–767). Hi ha
dues possibilitats. Per la dreta, indicada com a “Coll de Porc”,
és per on baixarem.
Agafem, doncs, el camí de l’esquerra —indicat com a “Agulles”— que sense pujar massa gira cap a ponent fins que entra
de ple al torrent del Lloro. L’anem remuntant.
El camí entra al llit del torrent i en surt al cap de 20 metres
per la nostra dreta (E). Més amunt, travessem el torrent i remuntem la carena de l’altre vessant. Tenim una bona vista de
l’agulla Gran del Pas del Príncep.
El camí entra al bosc i de seguida ens trobem en una zona
plana enmig d’un alzinar. El camí remunta el torrent pel mig del
seu ampli llit.
Al cap de poc, trobem les marques grogues que ens indiquen
que som al camí que va del refugi al coll de Porc. Hem tardat
una hora llarga.
Per anar al refugi, girem a l’esquerra (O) i seguim les indicacions de l’itinerari 3 en sentit invers (cap pèrdua possible).
Nosaltres, però, us convidem a arribar-vos fins al coll de Porc
i a tornar per un itinerari alternatiu.
Així, doncs, agafem el camí cap a la dreta (E) i seguim les
marques grogues. El camí puja força.
Deixem una cruïlla a l’esquerra (N), amb marques de color
blau, que duu a la regió de Frares. Seguim pujant fins arribar al
pas del Príncep (0399441–4606752–973).
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El camí segueix cap a llevant, en lleugera baixada, i passa
per sota de l’agulla Gran del Pas del Príncep. Al cap de poc,
trobem una cruïlla (0399567–4606823–968).
Si voleu anar al coll de Porc, o millor al del Miracle, seguiu
recte (aconsellable). Després haureu de tornar en aquest punt i
agafar el camí que baixa cap al sud.
El camí està marcat de color vermell i baixa fins a trobar el
llit del torrent de les Grutes (vegeu itinerari 3). No té cap complicació especial, excepte un pas equipat amb uns ferros (molt
fàcil).
El camí us durà a sortir a la cruïlla on us heu desviat cap
al torrent del lloro (0399251–4606339–767). Ara baixeu cap a
l’esquerra (E), indicat com “el Bruc”, i passareu, de nou, per
davant de la cova de l’Arcada.
Si voleu, podeu baixar directament per on heu vingut. Però si
teniu ganes d’allargar una mica l’excursió, quan sigueu al lloc
on el camí comença a baixar de veritat (0399225–4605992–
720), agafeu un camí que s’enfila cap a les parets de llevant
(marques vermelles).
Aquest camí us farà suar de valent fins arribar al peu de les
parets, i després les resseguireu cap a la dreta (S).
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El camí surt a una àmplia carena. Al peu de la cresta, just a
sobre la carena, hi ha la cova del Cabrit (0399264–4605726–
703), balma equipada com a refugi i molt ben conservada.
A partir d’aquí, hem de baixar cap al sud, seguint la carena.
Al cap de poc, trobareu una cruïlla amb un camí que marxa a
la nostra dreta (O) i que us duria a la cruïlla per on heu passat
abans, just a sobre de la roca del Tambor. Però com que aquest
tros ja el coneixem, seguim baixant per la carena cap al sud
(marques vermelles fins al cotxe).
Hi ha un tram força pendent però molt ben marcat i finalment
entrem al bosc.
El camí ens duu al costat d’una petita bassa quadrada. Teòricament, aquí surt un corriol que duu a la cova del Boixar, però
no és gens evident. Seguim baixant, doncs, tal com fan les marques vermelles i entrem al llit del torrent del Boixar.
Al cap de poc de seguir-lo, el torrent s’ajunta amb el torrent
del Tambor, just en el lloc per on hem pujat.
Girem a l’esquerra, torrent avall, i al cap de poc serem al mig
de l’oliverar. Al final del tot hi haurà el punt de sortida.

Notes
El tros que hi ha entre la cova de l’Arcada i la cova del Cabrit
no està en massa bones condicions i això pot fer que correu el
risc d’esgarrar una bona excursió.
No hi ha aigua en tot l’itinerari.
Les parts inferiors poden ser molt molestes amb sol.
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Itinerari 5

El Castell • Torrent del Lloro
• Refugi d’Agulles (per la canal equipada)

Aquest itinerari s’assembla molt a l’anterior, però és una
mica més complicat. El “problema” és una petita via ferrada
que cal remuntar, però això normalment és un al·licient més de
l’excursió. Vigileu si aneu molta gent o si hi ha persones poc
experimentades. De totes maneres, correu el perill de fer una
excursió que no abasta cap objectiu concret.

Dades
·
·
·

Horari: Sense arribar al refugi ni a coll de Porc, unes 3 h.
Desnivell: uns 500 metres.
Punt de sortida: Revolt al nord del Castell (0398961–
4604919–494). S’hi arriba des del Bruc. Vegeu itinerari
anterior (núm. 4).

Itinerari
Del punt de sortida, seguim l’itinerari anterior (núm. 4) fins
al nord de l’agulla del Castell i la roca del Tambor. Això vol dir,
simplement, remuntar tot el clot del Tambor i situar-nos on el
camí que puja a la cova de l’Arcada s’allunya del llit del torrent.

Torrent del Lloro i torrent de les Grutes des del clot del Tambor
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Ara, en comptes de deixar el torrent principal, seguirem pujant pel seu llit una mica més amunt fins a trobar un corriol que
s’enfila a la nostra esquerra (O). Si no ho veieu clar, aneu fins
a la font d’en Xebret i, des d’aquí, desfeu els escassos metres
fins entrar al llit del torrent. Remunteu-lo una cinquantena de
metres o menys i haureu de trobar el corriol que s’enfila. Com a
pista, us pot servir el fet de saber que pujareu per la dreta (des
del nostre punt de vista) del torrent del Lloro, que ja s’intueix
per on salta.
Durant un tros no massa llarg, el camí s’enfila de valent i
arriba al peu de la paret (abans enllaça amb un corriol que ve
del Vermell del Xincarró). Ara hem de pujar per unes cordes fixes
i escales de ferro. No estaria malament assegurar-vos una mica
amb alguna vaga d’ancoratge.
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El tram equipat és d’una trentena de metres. A dalt de tot,
el camí es perd una mica, però us servirà de consol saber que
heu d’anar a parar al peu de la primera agulla de la nostra dreta
(la carena que tanca el torrent del Lloro). Segons el mapa de
l’Alpina és la cota 775.
Just al peu d’aquesta agulla trobareu el camí de l’itinerari
anterior. Només l’heu de seguir cap a la vostra esquerra (O).
El camí entra de ple al torrent del Lloro. La resta de l’itinerari
és igual que el número 4 (anterior).

Notes
No us aconsellem fer aquest itinerari de baixada, perquè no
és gens evident trobar l’inici de la via ferrada.
Normalment no hi ha aigua en tot l’itinerari.
Atenció a la part ferrada; no us faci vergonya dur un talabard
i unes cintes.
Pot resultar interessant continuar remuntant el torrent del
Lloro fins a sortir a la carena principal, just al costat del monòlit
del Lloro.

23

Regió d’Agulles

Itinerari 6

El Miracle • Coll de Porc • Refugi Vicenç
Barbé • Coll d’Agulles • El Miracle

Es tracta d’una magnífica excursió per conèixer la regió
d’Agulles i dels Frares Encantats. Els camins són força millors
que no els de l’itinerari següent, i el cos i la ment us ho agrairan. A més a més, la visió una mica de lluny de les agulles us
donarà una àmplia perspectiva de la zona.
El camí del coll de Porc, penjat a la cara nord, posa els pèls
de punta només de pensar per on passa! Només tindreu uns
petits problemes per fer la baixada del coll d’Agulles.

Dades
· Horari: Unes tres hores per fer tot l’itinerari.
· Desnivell: Uns tres-cents metres.
· Punt de sortida: El Miracle (0399792–4607396–676), pedró situat aproximadament al punt quilomètric 3,8 de la carretera de can Maçana al Monestir. Es troba a la banda de muntanya
i no s’ha de confondre amb un altre monument que hi ha una
mica més a llevant, a la banda de la vall de la carretera. Unes
marques blaves i unes escales d’obra indiquen el començament
del camí.

Itinerari
Sortim del Miracle i ens enfilem per les escales. De seguida
agafem el camí transversal cap a ponent (dreta); al principi planeja i fins i tot fa una mica de baixada. Molt a l’inici hi ha un pas
complicat a causa dels aiguats. Més endavant arribareu a la
cruïlla amb el camí que puja directament de la carretera. A partir
d’aquí, es tracta d’anar pujant fins arribar al GR 172 i seguir-lo
cap a ponent (direcció can Maçana).
Després de fer uns 500 metres de GR, agafarem una desviació a la nostra esquerra (S), que s’enfila cap al coll de Porc (indicat). La cruïlla es troba en el punt 0399083–4607382–825.
Al cap d’una bona pujada, tot i que no massa llarga, trobarem una nova bifurcació. Es tracta d’un camí que, tot planejant,
recorre la cara nord dels Frares. Agafeu el camí de l’esquerra
(E), conegut com a camí de coll de Porc (marques blanques).
Al final arribareu al coll de Porc (0399648–4607004–931; la
lectura pot no ser massa precisa); abans de sortir a la carena,
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haureu passat pel costat de la font del Coll de Porc. Del Miracle
al coll hi ha poc menys d’una hora de bon camí.
Des del coll, continueu cap al sud, baixant lleugerament (el
camí de la dreta, no massa evident, correspon a l’itinerari següent i el de l’esquerra us duria cap a la regió dels Ecos: vegeu
itineraris 8 i 9).
El camí deixa a la dreta una balma que podria servir de refugi
en cas de necessitat i més endavant trobem la font de l’Esllavissada, amagada enmig d’un enderroc de la muntanya. Val la
pena d’entrar-hi. Si porteu aigua, millor no agafar-ne.
Seguim avançant cap al sud i poc abans d’arribar al peu de
l’agulla Gran del Pas del Príncep trobarem a la nostra esquerra
(S) el camí que baixa cap al torrent de les Grutes (vegeu itineraris 3 i 4). La cruïlla es troba a les coordenades 0399567–
4606823–969.
El camí passa pels peus de l’agulla Gran del Pas del Príncep
i després pel pas del Príncep (0399441–4606752–973). A poc
a poc, baixa a travessar el torrent del Lloro, després de deixar a
la dreta (N) el camí que s’enfila cap al Lloro i el Bisbe.
Seguim el camí principal cap a ponent (baixada) i deixem
un camí poc evident a la dreta que puja cap als Frares i un
caminot que marxa cap al sud, seguint el torrent del Lloro (a
vegades no es veuen clarament). Nosaltres ens enfilem cap a
ponent i creuem petites fondalades. Després de travessar el
clot dels Cargols i la canal Ampla, arribem al refugi Vicenç Barbé
(0398746–4606799–889). Reconeixerem la canal Ampla per25

