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1 de desembre de 2013  
 

1ª ETAPA: Montserrat – St. Vicenç de Castellet 
 

Recorregut: 14,2 Km    Horari (aprox.): 4,5 h  

 

Sortida: A les 7 del matí de la Avda. Verge de Montserrat  

(El Prat)  
ITINERARI: 
 

A les ¾ de 7,00 h del matí l’autocar recollirà els companys de Barcelona a la mateixa porta de 
l’Hospital de la Val d’Hebrón, costat muntanya, vindran cap el Prat i pels vols de les 7,00 h. ens 
recollirà a l’Ada. Verge de Montserrat / Coronel Sanfeliu, després anirem cap el pàrquing de 
RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) per recollir la resta de personal, després ja anirem per la 
A-2 cap a Montserrat, l’autocar ens deixarà a la Plaça dels Apòstols (700 m)    
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 53 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 0 km  
 
En arribar a Montserrat, anirem a esmorzar en el bar que hi ha a la Plaça de la Creu, a ¼ de 10 
anirem a una sala del monestir i un monjo ens parlarà, com a màxim ½ hora, sobre la figura de 
l’Abat Oliba, en acabar, farem la foto del grup a la plaça i ja iniciarem el recorregut de l’etapa 
anant cap el Degotalls i seguirem el seu traçat. 
 
1,8 km El camí dels Degotalls s’acaba i baixarem a la carretera, seguirem pel marge, fora de la 
calçada,  en direcció a l’antic monestir de Santa Cecília. 
 
3,7 km Santa Cecília (639 m), conjunt romànic del S. X fins fa uns anys hi havia les monges 
que actualment estan al convent de St. Benet de Montserrat. Seguirem durant 1 km el camí 
carreter que amb suau pendent va cap a Can Martorell i parteix d’aquest mateix indret, 
seguirem recte per un corriol que baixa sobtadament fins al cap d’un altre km trobar novament 
el camí carreter. A la nostre esquerra podrem veure la granja de Can Martorell. 
 
7,2 km Urbanització de Can Prat (374 m) entrem per un carrer central asfaltat que ambdós 
costats hi ha construïdes moltes torres, sortim de la urbanització passant pel costat de l’antiga 
masia de Can Penedès. Més endavant i a la nostre dreta hi ha el poble de Sant Cristòfol. 
 
9,6 km Ermita de Sant Jaume de Castellbell (269 m) esta al costat d’una gran instal·lació en la 
que hi ha cavalls. Pot ser un bon punt per dinar-hi. Més endavant seguirem un petit tram de 
carretera asfaltada. 
 
10,1 km Pont sobre la Riera de Marganell (250 m) al costat mateix hi ha un restaurant “El 
Recó” en el que els que ho desitgin, després de dinar poden anar a prendre el cafè. Deixem la 
carretera i seguirem un camí de terra que en el primer tram és molt polsós.    
 
11,2 km Granja de porcs Can Beu (278 m) seguirem recte i a uns 800 mts. girarem a la dreta. 



 
14,2 km Polígon industrial de “Les Vives” (205 m), pertany a la població de St. Vicenç de 
Castellet, acabarem l’etapa just al entrar en el polígon prop de l’empresa “Filplast” per tal 
d’evitar aquesta zona urbanitzada. 
 
 
 “Bona ruta” 


