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Les 10 rutes que segueixen estan pensades per fer a peu i així adquirir 
una visió conjunta de l’espai natural de Montserrat. S’han escollit en funció 
dels ecosistemes que es poden observar en el recorregut, de manera que tots 
hi quedin inclosos en alguna o altra. Un altre criteri és que siguin rutes qua-
lificades pels excursionistes com a fàcils, és a dir que no calgui cap equipa-
ment especial per seguir-les; qualsevol persona en un estat físic normal pot 
fer-les. El que es pretén és observar la natura, sense haver de posar-se en 
problemes a l’hora de passar per tal o tal altre lloc. Per aquesta mateixa raó 
no s’indica en cap cas el minutatge de la sortida, solament un temps global 
que heu de considerar com a molt flexible. Una sargantana prenent el sol o 
unes flors obertes us poden entretenir una bona estona si sou curiosos; per 
tant, no sortiu mai amb el temps just. He intentat que siguin circulars, però 
l’orografia complicada de Montserrat no sempre ho ha permès totalment. 

Us recomano que descanseu sovint al llarg del recorregut i us pareu a 
contemplar allò que descric en els diferents punts numerats. Si camineu 
sense parar arribareu ràpidament al final i no haureu observat cap dels ele-
ments importants de la sortida. En alguns llocs la vostra actitud ha de ser 
gairebé “meditativa”, i deixar que les imatges, els sons, les olors, les sen-
sacions... tinguin temps d’arribar fins a vosaltres; deixeu per una estona 
l’acceleració que portem a sobre, tan omnipresent en els nostres dies, i 
prengueu-vos temps perquè les coses us arribin.

Podeu anar sols o en grup. Aquesta última opció és agraïda per la com-
panyia, però un grup sempre fa més soroll i és normal que aleshores no 
vegeu gairebé res de la fauna. Per tant, quan pugueu, feu l’experiència de 
sortir sols i amarar-vos aleshores de tot el que us envolta.

Els mapes de les sortides són orientatius i s’han fet tan detallats com ha 
estat possible, però us recomano de portar també un mapa topogràfic per 
orientar-vos millor (vegeu els recomanats a la bibliografia). Montserrat no 
és pas una muntanya fàcil i perdre’s significa, a vegades, anar a parar davant 
d’un espadat de pedra que no sabreu com superar.

Respecte a l’equipament, és l’habitual per a qualsevol excursió: roba ade-
quada al temps, protecció per a la pluja sobtada, bones botes de muntanya 
que us protegeixin dels rocs solts que es troben pels camins i, sobretot, 
aigua. A la muntanya de Montserrat hi ha comptades fonts en les quals 
pugueu confiar, ja que la majoria de cops estan seques o són abeuradors de 
bestiar. D’altra banda, uns bons prismàtics us permetran observar la fauna 
de més a prop, mentre que una càmera de fotos també resultarà útil per 
recordar els paisatges i els éssers vius que hi anireu descobrint. La resta ja 
depèn de cadascú i del que vulgui arrossegar a la motxilla.

Les rutes
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MATERIAL NECESSARI
· Vestit adequat al temps atmosfèric.
· Capelina (si amenaça pluja).
· Calçat còmode i de muntanya (cleta, tipus xiruca...), necessari per 

protegir el peu de les pedres.
· Motxilla còmoda, per portar-ho tot.
· Cantimplora (plena d’aigua).
· Menjar per a la sortida.
· Crema protectora (sol, mosquits...).
· Barret (si us en cal).

MATERIAL OPCIONAL (però molt recomanable)
· Prismàtics, necessaris per poder observar la fauna de prop i copsar els 

detalls de cada espècie.
· Lupa de mà, per poder observar els petits detalls de les plantes, a 

vegades necessaris per identificar-les.
· Llibreta de notes i llapis o bolígraf per anotar aquelles coses que aneu 

observant (la memòria traeix i falla!).
· Càmera fotogràfica, un model digital per enregistrar plantes i petits 

animals confiats; feu diversos detalls de cada planta (flor, fulla, tija...) 
per poder identificar-la.

· Càmera de vídeo, bon recurs que pot substituir la llibreta i la càmera 
de fotos; els models més actuals són molt lleugers i proporcionen una 
bona resolució. No us faci por apropar-vos als objectes d’estudi per 
copsar-ne millor els detalls.

· Mapa topogràfic, necessari per si sortiu de la ruta marcada o voleu 
observar altres punts.

L
es ru

tes

Parc Natural de Montserrat.indd   41 12/5/09   07:50:01



4242

1
2

3

4
5

6

Coll de Guirló

Serrat
de Guirló

830

Castell de
la Guàrdia

Sant Pau Vell

Coll de Can
MaçanaCan Maçana

N

B
P

-1101
B

P
-1101

1  k m

E s c a l a  g r à f i c a

Parc Natural de Montserrat.indd   42 12/5/09   07:50:02



Parc Natural 

Montserrat

43

6

7

8
9

10

12

11

13

14

15

16

Miranda de
les Agulles

907

Refugi
Vicenç Barbé

LES AGULLES

la Portella

Ca
na

l A
m

pl
a

Roca Gran de
la Portella

Se
rr

at
 d

e 
la

 P
or

te
lla Miranda de

les Boïgues

l’Esquelet

el Cap de
Guerrer

la Bitlla

el Senatxo

la Saca Gran

el Martell

les Bessones

de l’Arbret

la Bola de
la Partió

la Màquina
de Tren

el Setrill

l’Ou de
Colom

933

1.002

1.008

1.018

1.047

la Tri-roca
la Mà

l’Escorpí

Portell Estret

rló

la Cadireta

la Roca 
Foradada

GR 172

GR 172

BP-1
10

3

la Boleta1.072
1.098

1.084

1.063
1.080

la Boleta
Foradada

Morro Pla

la Mamelluda

la Monja

el Lloro

Barbé

l’Amagada

1.060

1038

1.045

1.056 1.062

1.082
la Nina

Sense Nom

Roca de
la Partió

937

974 956

1.0161.016

1.038

1.057

988

1.057

1.078

Parc Natural 

Montserrat

43

Parc Natural de Montserrat.indd   43 12/5/09   07:50:02



44

Resum de la ruta 

Durada 
3 hores aproximadament, amb observacions i parades.

Distància
5 km aproximadament.

Punt d’inici
41°36’34.86”N / 1°46’4.78”E / 704 m.

Elements naturals per observar 
L’alzinar ben conservat que hi ha dins la zona de les Agulles i la 

fauna que l’acompanya, especialment les mallerengues. Les parets 
obagues amb orella d’ós.

Dificultats de la ruta
Cal travessar dues canals: una de pujada i una de baixada. Les 

dues es poden fer sense cap equipament especial per una persona 
àgil i acostumada a caminar per la muntanya. Us recomano seguir 
la direcció marcada; al revés és una mica més difícil.

Época millor per fer-la
Per veure l’orella d’ós florida us recomano anar-hi des de ben 

entrada la primavera fins al final de l’estiu.

1. El punt de sortida és l’aparcament de la zona de Can Maçana a la 
qual podeu accedir des del Bruc, o des de la mateixa A-2 prenent la sortida 
marcada com a Montserrat. La masia de Can Maçana queda a l’esquerra de 
la carretera, mentre que a la dreta hi ha un baixador amb una zona d’apar-
cament amb bancs i un panell d’informació. Aquí trobareu arbres plantats 
enjardinats i tot d’herbes ruderals com la xicoira. És una zona on podreu 
observar alguns fringíl·lids com caderneres o gafarrons. 

2. Comenceu a caminar pel camí més ample que s’enfila marcat amb els 
senyals del GR, vermells i blancs. A la primera cruïlla hi ha un indicador; 
vosaltres heu de seguir pel camí de l’esquerra marcat com a GR 172, que 
porta en direcció al monestir, i també assenyala la direcció cap al refugi 
Vicenç Barbé, que és on ens dirigim. Aquest primer tram està cobert per 

1
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una vegetació baixa, una brolla amb alguns pins blancs que, en funció de 
l’època, presentarà un aspecte més o menys eixarreït. Hi veureu romaní, 
bruc d’hivern, estepa blanca, però també farigola, matabou, lligabosc medi-
terrani, botja groga i alguna alzina esparsa i poc desenvolupada. De seguida, 
entre els pins, observareu una altra espècie: la pinassa. En veureu més a 
partir d’aquest punt i són força altes.

3. El camí va pujant suaument fins que fa un tomb a la dreta i apareix 
al nostre davant la paret de les Agulles. A mida que us apropeu a l’esquerra 
veureu la roca Foradada i la Cadireta. Aquesta zona, orientada al nord, és 
una mica més obaga i apareixen entre la vegetació espècies noves com el 
roure de fulla petita, la blada, el corner, l’aranyoner i altres.

4. Nova bifurcació, on continueu pel camí de l’esquerra. El de la dreta 
baixa a l’ermita de Sant Pau Vell. Veureu que les alzines cada cop es fan més 
abundants, juntament amb el matabou a la vora del camí i l’aladern fals.

5. Arribareu a un punt on hi ha una esplanada més oberta i damunt del 
cartell indicador veureu dos roures força grans i, molt a prop, un grup de 
pinasses. Heu de triar de nou el camí cap a l’esquerra (indicat), seguint el 
GR 172. Passeu per una zona de brolla amb les mateixes espècies ja indica-
des, però també hi ha unes restes de garriga amb mates de coscoll. Trobareu 
també l’arboç i l’argelaga.

6. A la següent cruïlla deixeu ja el GR 172 i us desvieu cap a la dreta 
per un senderó menys ample (PR) però que se segueix força bé en direcció 
al refugi. Aquest serà el punt al qual fareu cap de nou quan hàgiu comple-
tat la volta que us proposo. La paret de les Agulles i el serrat de la Porte-
lla s’alcen davant vostre i passareu per una zona amb clapes d’alzinar a la 

vostra esquerra, mentre que els llocs on aquest ha 
desaparegut està ple d’una brolla de romaní i 

bruc d’hivern. Hi ha també càdec i mata-
bou. Atenció, en aquesta zona seca i asso-

lellada, a la presència de tallarols.

7. Arribareu sota la roca gran de 
la Portella i us trobareu amb una 
canal de pedra que heu de superar 
tot grimpant. No és difícil, perquè 
la roca està disposada en forma de 
grans escales que permeten agafar-

vos amb comoditat. Un cop superada 
aquesta canal rocosa, sembla que hà-

giu entrat en un altre món: una mena de 
gran circ envoltat per les agulles de pedra 
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que s’alcen pertot arreu i on l’alzinar omple densament tots aquells punts 
que resten més fondals; s’enfila fins i tot per la vora dels penyals. Per sort, 
aquest lloc s’ha salvat dels últims incendis que han assolat el massís i val la 
pena de gaudir-ne tot observant el paisatge i descansant de la petita pujada 
que acabeu de fer. Escolteu els sons que us arriben i fàcilment podreu des-
cobrir els reclams de les mallerengues que es mouen entre els arbres.

8. Aneu avançant pel camí i en alguns trams us ficareu per sota les al-
zines. Observeu l’espessor del bosc, amb tot d’arbustos i lianes que omplen 
l’espai entre els arbres. El marfull és l’arbust dominant i, entre les lianes, 
l’arítjol. També hi ha boix, heura i bruc boal. A la bifurcació seguiu el PR 
cap a l’esquerra i deixeu el senderó de la dreta que marxa avall. Sovint veu-
reu els excrements petits i negres de la fagina al mig del camí i sentireu els 
crits roncs dels gaigs que escapen de la vostra presència.

9. De seguida arribareu al refugi Vicenç Barbé, situat en un punt ben 
estratègic enmig d’aquesta zona i on podreu continuar admirant l’alzinar 
que us rodeja. Després del descans, el camí continua darrere del refugi, per 
la dreta de la gran roca de la Partió. Us dirigiu ara cap a una mena de tor-
rentera, la canal Ampla, i us trobareu amb una bifurcació en la qual heu de 
seguir el camí de l’esquerra i començar a pujar suaument per la canal. L’altre 
camí correspon a la ruta 10 d’aquest mateix llibre. Els tudons reposen ama-
gats en la densa vegetació i marxen amb molta fressa quan us hi acosteu.

10. Gaudiu d’aquest alzinar ombrívol ple d’arbres molt junts entre els 
quals apareixen aquí i allà blades i avellaners molt alts. La presència d’al-
gun teix ben desenvolupat també és destacable. L’estrat arbustiu i lianoide 
desapareix en alguns punts i el bosc es veu estranyament net. En altres 
indrets hi veureu heura, grèvol, marfull, galzeran, boix, vidalba, entre altres. 
D’aquesta última podreu observar les grans tiges que s’enfilen cap amunt a 
la recerca de la llum que hi ha per sobre dels arbres. Gairebé segur que us 
topareu amb algun grup de mallerengues buscant insectes entre els arbres. 
No són fàcils de veure, ja que es mouen ràpidament i són petites, però cal 
estar atent i no fer gaire soroll. Els reclams que emeten constantment us 
orientaran de la seva presència.

11. En el moment en què apareix una gran roca nua al mig del camí, 
aquest es divideix en dos que la voregen. Aquest itinerari segueix pel de 
l’esquerra. El camí planeja una mica per dins de l’alzinar amb més abun-
dància de boix, però també amb galzeran i heura. Per terra veureu el sòl 
remenat pels senglars, que hi busquen arrels per menjar.

12. De seguida el camí comença una baixada molt dreta (el portell 
Estret) en la qual caldrà que us mogueu amb compte i assegureu els vostres 
peus. Noteu la humitat de la zona, orientada a nord, encara que pugui estar 
seca en alguns períodes. Totes les roques estan cobertes d’una bona catifa 
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de molsa que cal respectar escrupolosament. Aquí trobareu mostres de les 
diferents falgueres de la zona: l’herba pigotera, la falzia negra, la falzia roja 
i la falguereta de cingle. Però val la pena d’observar l’orella d’ós, una de les 
plantes més característiques de la muntanya, que trobareu florida els mesos 
d’estiu. L’estrat arbori és ple de caducifolis.

13. Quan s’acaba la baixada, el camí planeja fins al proper encreuament 
que teniu marcat en el mapa. El camí de la dreta és el del coll de Porc, 
mentre que el de l’esquerra baixa a trobar altre cop el GR 172; per això és 
el que seguireu. En tota aquesta zona obaga hi ha una gran diversitat de ve-
getació que s’aprofita de la humitat; podem citar, com a exemple, flors com 
la clora o la belladona, però també hi ha maduixera entremig de les parets 
cobertes de molsa. Entre els arbres, a part d’alzines hi ha grèvol, avellaner, 
blada. Arbustos com la coronil·la de bosc, el marfull, el boix, l’esbarzer en 
els punts més oberts, el galzeran, el xuclamel xilostí i no hi falten tampoc 
l’heura i la roja. Les vistes en aquesta baixada són molt bones: a l’esquerra 
la gran paret de les Agulles i a la dreta l’orografia més plana del Bages i la 
serra de Sant Llorenç del Munt al fons.

14. Finalment arribeu a la cruïlla amb el GR 172. Si el seguíssiu a la 
dreta, aniríeu cap al monestir, però com que el que us interessa és tornar a 
Can Maçana, gireu cap a l’esquerra. Continueu veient el mateix tipus de 
vegetació que acabo de citar en el número anterior. L’herba de Sant Jordi 
i sobretot els esbarzers omplen aquells llocs que els incendis van deixar 
lliures de la vegetació més permanent. Veureu alguna moixera més desen-
volupada.

15. De seguida passareu per sota de la Cadireta i de la roca Foradada, 
que val la pena d’observar detingudament des de diferents angles. Just pas-
sada la roca, trobareu a la vostra esquerra auró negre, un dels pocs llocs 
on es pot observar. A partir d’aquí la vegetació canvia d’una forma prou 
significativa i guanyen importància les espècies més acostumades a la se-
quera. Com que el pas és més ample, us serà fàcil observar els excrements, 
generalment foscos, de la fagina situats al mig del camí, sempre en llocs ben 
visibles per marcar el territori. Atenció també als esquirols, sempre temero-
sos, però visibles de tant en tant.

16. Continueu per aquest camí que planeja rodejats per una gran quan-
titat de matabou a un i altre costat. També trobareu herba de Sant Jordi, 
roldor, esbarzer i lligabosc mediterrani. Si mireu cap al cel, podreu veure 
evolucionar diferents espècies d’orenetes: el roquerol i l’oreneta cuablanca. 
Finalment arribareu a l’encreuament que heu deixat en el punt 6 d’aquest 
recorregut; per tancar el cercle només caldrà refer el mateix camí fins a ar-
ribar de nou a Can Maçana, punt d’inici de l’itinerari.
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