
Miranda de Santa Magdalena 1.132 metres – L’Albarda Castellana 1.167,3 
metres i Sant Jeroni 1.236 metres. 
 
Cims: Miranda de Santa Magdalena 1.132 metres, Albarda Castellana 1.167,3 
metres i Sant Jeroni 1.236 metres. 
Data: Dimarts 10 de juliol de 2018. 
Participants (6): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Marqués, Josep Mariné, Toni 
Coll i Pere López. 
Inici: Pàrquing Santuari de Montserrat. 
Final: Pàrquing Santuari de Montserrat. 
Circular: Si. 
Temps real: 04:04 hores. 
Temps total: 05:45 hores. 
Desnivell: 513 metres. 
Desnivell acumulat: 731 metres. 
Distància: 14,5 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts dia deu de juliol de 2018 ens arribem fins a Montserrat, muntanya 
mítica per nosaltres, amb la intenció de conquerir dos nous cims del llistat de 
100 cims, la Miranda de Santa Magdalena i Sant Jeroni. 
 
Comencem a caminar, quan són les 08:25 hores del matí, des del aparcament 
que hi ha al arribar al Santuari de Montserrat. 
 
En deu minuts som als peus del funicular que puja a Sant Joan, però nosaltres 
pujarem a peu pel camí de Sant Miquel, seguirem el PR C19 tot i que no 
trobarem gaires senyals d’ell. 
 

 
Santuari de Montserrat.                            Ermita de Sant Miquel. 
 
Anem pujant seguint els passos del viacrucis, passem al costat del càmping i 
una mica més endavant deixem un camí que marxa a l’esquerra que va a la 
creu de Sant Miquel, en uns minuts i quan fa uns quaranta minuts que hem 
començat a caminar passem per l’ermita de Sant Miquel. 
 
Anem caminat per una pista apta per vehicles, que arriba fins el pla de les 
Taràntules, poc més endavant troben una gran bassa d’aigua que deixem a la 



dreta, i quan són les nou i vint-i-cinc arribem al Pla de les Taràntules, on arriba 
també l’aeri de Sant Joan. 
 
Agafem ara el camí que surt cap a l’esquerra en direcció a l’ermita de Sant 
Joan, a la qual hi arribem quan són les 09:36 hores. 
 

 
Funicular de Sant Joan al Pla de les       Ermites de Sant Joan a l'esquerra i de 
Taràntules.                                               Sant Onofre a la dreta. 

Continuem camí amunt fins arribar a una balma que es desplaça cap a la dreta, 
som a l’ermita de Sant Onofre, més aviat les restes, el camí passa sota la 
balma per una lleixa força estreta, però protegida per una barana, i al final 
trobem unes escales que passen pel ben mig d’una estreta canal, les quals 
agafem amunt per arribar-nos fins l’ermita de Santa Magdalena, totalment en 
runes des de que els francesos la varen destruir a la guerra anomenada de la 
Independència o del Francès,en la qual les tropes catalanes varen combatre la 
invasió de les tropes napoleòniques a l'Estat espanyol el 1808 i la substitució 
del rei Borbó per Josep Bonaparte, germà de l'emperador francès.  

 

Restes de l'ermita de San Onofre.                     Estreta lleixa per passar. 

Per les restes de l’ermita de Santa Magdalena passem quan són les 09:56 
hores, continuem camí amunt i arribem a un collet on podem contemplar unes 
vistes espectaculars sobre el Monestir i totes les formacions rocalloses al seu 
damunt, també tenim l’impressionant agulla de la Gorra Frígia, on podem veure 
com dues cordades estan escalant per diferents vies. 



 
Continuem amunt i cap a l’esquerra i quan són les 10:02 hores som dalt del cim 
de La Miranda de Santa Magdalena de 1.132 metres, un cim de la col·lecció 
dels 100 Cims de la FEEC.  
 

 
Cim de La Miranda de Santa Magdalena 1.132 metres. 
 
Les vistes des d’aquest cim són espectaculars, ens fem les fotos de rigor i 
aprofitem per fer un mos, i quan són les 10:34 hores sortim del cim pel mateix 
camí pel que hem pujat, fins a trobar la bifurcació uns set minuts baixant, que 
girant a l’esquerra ens portarà fins el camí nou entre Sant Joan i Sant Jeroni. 
 
El camí baixa entre un estret, en el qual hi han unes escales, és l’escala de 
Jacob que passa entre les agulles de Magdalena inferior i la Gorra Marinera, i 
en uns deu minuts ens deix al camí entre ermites, estem a uns 1.010 metres 
d’alçada, a uns deu minuts del funicular i a uns cinquanta de Sant Jeroni. 
 

 
Baixant l'escala de Jacob.                       Arribant a l'Albarda Castellana. 



Agafem aquest camí a l’esquerra, el camí planeja i quan portem deu minuts 
caminant trobem unes escales que pugen a un mirador, pugem i continuem per 
la carena fins trobar de nou el camí que portàvem. 
 
Quan són les 11:24 hores trobem l’encreuament amb el camí que puja des del 
Santuari pel Pla dels Ocells, aquest camí serà el que farem servir per retornar. 
 
A les 11:35 hores trobem a l’esquerra el camí dels Francesos , estem a 1.125 
metres d’alçada, a 15 minuts de Sant Jeroni, a 01:05 hores del Santuari i a 50 
minuts del funicular. 
 

 
          Travessa força delicada.                   Petita grimpada. 
 
 
Pugem per aquest camí i en quatre minuts arribem al Coll de l’Albarda 
Castellana, en aquest punt girem a l’esquerra i afrontem la pujada a aquest 
cim, l’Albarda Castellana. 
 
Per arribar a aquest cim s’ha de fer un flanqueig un tant delicat, sembla que 
temps en darrera hi havia un cable o alguna cosa per assegurar-lo, i una mica 
més tard s’ha de grimpar un parell de metres on trobem una corda amb nusos 
que ajuda a la pujada com a la baixada. 
 
Quan són les 11:48 som dalt del cim de l’Albarda Castellana, de 1.167,3 metres 
i sostre comarcal del Baix Llobregat. 
 



 
Cim de l'Albarda Castellana 1.167,3 metres. 

 
 
Ho celebrem, ens fem les fotos de rigor i ja podem contemplar el poc que ens 
queda per coronar el tercer cim del dia, es poden distingir les persones que 
pugen i que ja són dalt del cim de Sant Jeroni, la majoria turistes, que en poc 
menys de dues hores s’arriben des del funicular, per un camí gairebé pla fins 
els últims metres, els quals se superen pujant 222 esgraons. 
Sobre les 11:55 sortim del cim i al arribar al coll de l’Albarda Castellana, en 
contes de retornar al camí nou de Sant Joan a Sant Jeroni, continuem recte 
fins que en set minuts el retrobem una mica més endavant. 
 
El seguim cap l’esquerra i en poc temps ens enfrontem al 222 esgraons que en 
deixen dalt del cim a les 12:22 hores. 
 

 
       Pujant els darrers esgraons.      Rosa dels vents dalt de Sant Jeroni. 



Som dalt del cim de Sant Jeroni, que amb els seus 1.236 metres, a part de ser 
un dels cims de la col·lecció dels 100 Cims, també és sostre comarcal de les 
comarques de l’Anoia i el Bages. 
 

 
Albarda Castellana des de Sant Jeroni.    Ermita de Sant Jeroni. 
 
Les vistes sobre infinitat d’agulles i cims de quasi tot el massís de Montserrat 
és espectacular, ens fem les fotos de rigor i quan són les 12:23 hores tornem a 
baixar pel mateix camí pel que hem arribat. 
 
A les 12:56 trobem el camí que baixa al Pla dels Ocells, l’agafem a l’esquerra 
deixant el que portem. 
 
Al minut d’anar per aquest camí trobem un camí a l’esquerra que puja i que ens 
portaria per la part alta, passant al costat del Cavall Bernat, dels Flautats, de la 
Prenyada, etcètera, fins el Santuari, però fa molta calor i decidim no pujar per 
aquest camí i continuem baixant pel camí que recorre el Torrent de Santa Maria 
o Vall Mala, que és fresc i ombrívol. 
 

 
    Vista dels cims sobre el Santuari.            Baixant per l’Escala dels Pobres. 
 
Per aquest camí passem pel Pla dels Escurçons, pel Pla dels Ocells que dóna 
non al camí, i al qual arribem quan són les 13:20 hores. 
 
A partir d’ara comença una forta baixada en la qual trobarem el Pas dels 
Francesos i l’escala dels Pobres, que consta d’uns mils esgraons, i que per 
acabar l’excursió, ens castiga força els genolls. 
 



 
 Vista des de prop del Pla dels Ocells.      Vista del Monestir de Montserrat. 
 
Quan són les 14:10 hores arribem al cotxe, on donem per acabada l’excursió, 
però no la sortida, ja que decidim quedar-nos a Montserrat per dinar, passejar 
per les parades que venen productes del país, fer la visita a la Mare de Deu de 
Montserrat i relaxar-nos amb l’ambient que envolta aquest lloc. 
 

 
Sant Jeroni 1.236 metres. 

 



 
Mapa de la zona, recorregut de color groc. 


