
Roca de Sant Salvador o l’Elefant (Montserrat) 
 
Cim: Roca de Sant Salvador o l’Elefant. 
Data: Dimarts 14 de maig de 2019. 
Participants (3): Joan Gassol, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Pàrquing  abans d’arribar a la Basílica de Montserrat. 
Final:  Pàrquing  abans d’arribar a la Basílica de Montserrat. 
Circular: Sí. 
Temps real: 02:30 hores. 
Temps total: 04:30 hores. 
Desnivell: 477 metres. 
Desnivell acumulat: 505 metres. 
Distància: 9,0 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 

 
Roca de Sant Salvador o l’Elefant. 
 

Avui dimarts dia 14 de maig de 2019 ens trobem al pàrquing de les instal·lacions 
turístiques a Montserrat, tres companys, tres amics, i tenim la intenció de pujar 
dalt de tot de la gran Roca de Sant Salvador, més coneguda per l’Elefant. 
 
Feia temps que hi volíem anar, però fins avui no s’han donat les circumstàncies per 
fer-ho, així doncs quan són les 08:30 hores del matí comencem a caminar en 
direcció al Santuari, però abans farem una parada per prendre un cafetó. 
 



            
   Pàrquing a Montserrat.       Som al Monestir de Montserrat. 

 
 
Una vegada fet el cafè som davant la font de l’Abat Oliva o del Portal, són les 09:00 
hores i comencem a caminar pujat pel costat esquerra de la font, per les escales 
dels Pobres, només ens queden uns mil esgraons pel davant, som a 710 metres 
d’alçada. 
 
El camí ho fem còmodament, anem xarrant i amb la il·lusió de pujar una muntanya 
mítica pels tres, això fa que sense adornar-nos creuem el Torrent de Santa Maria 
per un pont de fusta. 
 

            
      Principi de les escales dels Pobres.           Creuant el Torrent de Santa Maria. 
   
Quan són les 09:25 hores passem per un estret, som al Pas dels Francesos o també 
conegut com l’Estret de Gibraltar, un estret entre dues parets de roca per on 
s’enfilen uns trenta o quaranta esgraons i on han col·locat una barana o 
passamans, de cara a que els turistes hi puguin pujar més còmodament. 
 
A les 09:30 hores arribem a un petit replà, som al pla que anomenen Plaça de Santa 
Ana, som a 895 metres d’alçada. 
 
En aquest punt deixem el camí que portàvem i girem a la dreta per anar seguint el 
PR-C 19 que ens portarà fins l’ermita de Sant Benet. 
 



            
                   Pas dels Francesos.                                    Miranda dels Ermitans. 
 
Poc més de cinc minuts després del desviament i som a la Miranda dels Ermitans, 
una balconada sobre la vall per la que anem pujant i sobre les instal·lacions del 
Monestir de Montserrat realment espectacular, com és normal s’hi aturem a 
contemplar les vistes dos minuts i continuem amunt pel camí. 
 
Quan són les 09:50 hores arribem a l’ermita refugi de Sant Benet.  L’ermita es troba 
uns metres cap a l’esquerra del camí, s’hi arribem i podem veure que les obres de 
restauració continuen després de varis anys que les van començar. 
 

                 
         Ermita refugi de Sant Benet.                   L’Elefant a l’esquerra i la Mòmia a  
                                                                                   la dreta. 
 
Retornem al camí que anàvem i continuem amunt. Als pocs minuts trobem una 
bifurcació, a la dreta i avall segueix el PR, a l’esquerra i amunt Sant Salvador, tal 
com indica una pintada en una roca, nosaltres amunt cap l’ermita refugi de Sant 
Salvador. 
 
En cinc minuts passem pel collet de la Trumfa i poc abans d’arribar a la següent 
ermita passem a tocar de la impressionat roca de la Mòmia, la qual impressiona 
per les seues parets verticals i la seua alçada. 
 
A les 10:10 hores arribem a l’ermita refugi de Sant Salvador, s’aturem una estona 
per menjar una mica i quan són dos quarts d’onze continuem el nostre camí. 
 



            
         Ermita refugi de Sant Salvador.                       Coll de Sant Salvador. 
 
Aquí tenim dos variants, una recte amunt des de la mateixa ermita per una 
costeruda pujada fins el coll de Sant Salvador, o l’altre que retorna una mica per on 
hem arribat, va girant amunt i a la dreta seguint unes marques grogues i també fa 
cap al mateix coll, ens decidim per la segona. 
Una mica passat el coll de Sant Salvador i abans que el camí comenci a davallar 
trobem una fita i un camí que puja amunt i a la dreta, són les 10:40 hores. 
 
Aquest camí ens pujarà directament fins el nostre cim, primer passa per una zona 
amb vegetació, després ve un tram de roca que no representa cap dificultat, a 
continuació arriba un tram una mica més dret que anem salvant passant per una 
esquerda a la dreta i que amb ajuda de les mans anem superant fins a la part alta 
d’aquest mur, a continuació fem un petit flanqueig a la dreta i ens situem 
directament sota l’Escletxa de Sant Salvador o Pas de l’Endocrí, són les 11:00 
hores. 
 

            
        Superant el primer tram de roca.               Superant una grimpada més dreta. 
 
L’escletxa és un tram estret entre dues parets d’uns cinc metres, inclinat, estret per 
tant s’ha de pujar de costat, i on les presses son escasses i patinen. 
 
De primeres intentem pujar l’escletxa amb la motxilla, però de seguida veiem que 
no passarem, per la qual cosa ens la traiem i aprofitem per posar-nos l’arnès, 
agafar la corda i començar a superar l’escletxa. 
 
Amb una mica de dificultat però res que no es pugui superar, ens plantem dalt de 
l’escletxa que dona pas als últims metres de roca fàcil fins el cim. 



                 
                  Escletxa de Sant Salvador.                        Primer intent de pujar l’escletxa. 
 

            
       Preparant el material d’escalada.                   Part superior de l’escletxa. 
 
Quan són les 11:20 hores som dalt del cim de la Roca de Sant Salvador o l’Elefant, 
som a 1.156 metres, un dels punts més alts de Montserrat. 
 
L’Elefant té dues puntes, una que seria el final de la trompa i l’altre que seria el cap, 
nosaltres som a la més alta, la que seria el cap de l’elefant. 
 

 
Roca de Sant Salvador o l’Elefant 1.156 metres. 

 



La vista és de 360 graus, podem contemplar totes les puntes montserratines, 
aprofitem per felicitar-nos, feia molt temps que miràvem la figura de l’Elefant i 
somiàvem en escalar-lo, estem molt contents i ens fem força fotos de record. 
 
Quan són les 11:20 hores sortim del cim, per fer-ho muntem un ràpel i amb un tres 
i no res som sota l’escletxa, desfem el camí fins el coll de de Sant Salvador. 
 

            
     Rapelant l’escletxa de Sant Salvador.             Recollint el material d’escalada. 
 
Al coll agafem a l’esquerra pel camí directe que ens deix a l’ermita, aquí esmercem 
una bona estona buscant les restes d’una càmera de fotos que ens a caigut des de 
dalt. 
 
Quan són un quart de dues tornem a baixar pel mateix camí de pujada i quan són 
les 14:10 hores tornem a estar al final de les escales dels Pobres, a la font de l’Abat 
Oliva. 
 

            
              Santuari de Montserrat.                        Escultura Anna (2018) de l’artista 
                                                                                    Jaume Plensa a l’atri de la basílica. 
 
Entrem a fer la visita al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat i quan són dos 
quarts de dues sortim i en 10 minuts tornem a ser al cotxe donant per acabada la 
nostra aventura d’avui. 
 



 
Mapa de la zona, recorregut en color vermell. 


