
40è Pessebre del GECT a la Miranda de Santa 

Magdalena, Montserrat. 

 

Data: 05 de desembre de 2021 

Participants (26): Carles Prades, Silvia Guerrero, Isaias Galende, Joan Aubia, Joan 

Gassol, Montse León, Joan Mª Boada, Rosa Mª de Vidiella, Josep Fàbregues, Sonia 

Figueres, Josep Mariné, Mª Cinta Prats, Jordi Mariné, Savina Díaz, Emma Mariné, 

Lluís Díaz, Maria Alías, Mª Antonia Llaveria, Marcel Fortuny, Susana Álvarez, Pere 

López, Pepe Vázquez, Mª Dolors Boada, Toni Coll, Pilar Inostroza i Xavi Juez. 

Inici: Plaça de l’Abat Oliba. 

Final: Plaça de l’Abat Oliba. 

Circular: Si. 

Temps real: 03:50 hores. 

Temps total: 03:00 hores. 

Desnivell: 421 metres. 

Desnivell acumulat: 471 metres. 

Distància: 6,7 quilòmetres. 

Dificultat: Fàcil. 

 

El 40è pessebre del Grup Excursionista Camp de Tarragona s’havia d’haver 

col·locat l’any 2020, però degut a les restriccions de la pandèmia del Covid, no 

es va poder fer, per això el passat dia cinc de desembre de 2021 a la fi ho vam 

fer, vam col·locar el pessebre dalt del cim La Miranda de Santa Magdalena a 

Montserrat. 

A dos quarts de vuit del matí ens trobem a Puigpelat on agafem un autobús que 

ens porta fins el pàrquing del Monestir de Montserrat. 

  

                  Plaça de l’Abat Oliba          Escales dels Pobres 



Quan son tres quarts d’onze del matí ens trobem a la plaça de l’Abat Oliba, i 

comencem a caminar pujant per les Escales dels Pobres. 

Aquest camí s’anomena les Escales dels Pobres, en record del cementiri homònim, que 

a la seva antiga base hi havia per enterrar els pelegrins que morien a Montserrat. 

Aquest camí ens permet pujar del Monestir de Montserrat al lloc conegut com la 

plaça de Santa Maria, a la part alta de les muntanyes de Montserrat. Aquest 

camí consta d’un miler d’esgraons, dels quals pugem la majoria. 

A mida que pugem el camí passem per un estret entre parets amb una barana 

de ferro, ens trobem al Pas dels Francesos.  

El Pas dels Francesos abans de la Guerra del Francès era conegut com l’estret 

de Gibraltar o Trencabarralons. 

El nom recorda el lloc per on van passar els francesos quan van envair la muntanya al 

1811. Diu la llegenda que anàvem guiats per un traïdor de la terra que coneixia bé tots 

els camins de la serralada. La primera escopetada que van fer els catalans va tocar el 

traïdor. El seu cos va caure rodolant per la muntanya. En anar rodolant muntanya avall 

van escapar-se-li els diners que havia cobrat per la seva traïdoria, que, com que eren de 

mal just, es vam tornar en pedres perquè ningú no caigués en la temptació de voler-los 

recollir i no es condemnés com va fer-ho ell.  

  

                        Pas dels Francesos          Camí que puja fent ziga-zagues 

Seguim pujant i arribem a la plaça de Santa Anna, si mirem a la dreta podem 

veure l’Agulla dels Retornats i un camí que ens permetria pujar al refugi de 

Sant Benet i més enllà al cim de la Roca de Sant Salvador altrament dita de 

l’Elefant. 

Nosaltres seguim a l’esquerra passant tot seguit per les runes de l’ermita de 

Santa Anna. 

La primitiva ermita de Santa Anna es trobava prop de l’actual. L’actual ermita era força 

espaiosa amb diverses estàncies. L’any 1498 l’abat Cisneros la va bastir en la seva 

actual ubicació. L’any 1812 va ser destruïda per l’exèrcit francès. 



Continuant el camí tomba cap a l’esquerra, per creuar el Barranc de Santa 

Maria i arribar a un altre camí que ve del Pla dels Ocells, l’agafem a l’esquerra, 

però tot seguit girem a la dreta per un camí que puja fent ziga-zagues. 

Aquest últim camí ens deix al camí de Sant Joan a Sant Jeroni, aquí fem una 

petita parada i esmorzem, el seguim a la dreta fins trobar un camí a l’esquerra i 

amunt que en vint minuts ens porta fins a l’ermita de Santa Magdalena. 

De seguida passem per un estret entre La Gorra Marinera i La Magdalena 

Inferior, pugem per unes escales, som a les Escales de Jacob  

Durant anys l’accés principal a l’ermita de santa Magdalena era per les 

Escales de Jacob. Eren unes escales de 91 graons que s’iniciaven en el camí 

que anava del pla de les Taràntules cap a sant Jeroni a través del 

Trencabarrals, l’anomenat a inicis del segle XX com a camí de Ferradura de 

Sant Jeroni. En aquest entorn hi ha la font . A l’inici de les escales, a prop de 

l’actual camí nou de sant Jeroni hi a l’anomenada font de les Escales de 

Jacob. És una cisterna de dimensions reduïdes, que recull l’aigu a que 

s’escola d’una surgència que hi ha a l’escletxa entre dues roques sota unes 

grans soques d’alzina. Hi ha una paret de construcció, de pedra, per ajudar 

a retenir l’aigua. És la cisterna situada a més alçada de tot el massís.  

  

 Aturada per esmorzar                               Escales de Jacob  

Al final de les escales arribem a un petit coll, aquí girem a la dreta 

fins a les runes de l’ermita de Santa Magdalena.  

Santa Magdalena està situada on abans hi havia el Castell Otger. Aq uest 

castell es convertí en ermita al 1498. Al 1812 fou destruïda per l’exèrcit 

francès.  

Passem entre les runes i continuem pujant cap a l’esquerra per en un 

no-res arribar dalt del cim de La Miranda de Santa Magdalena a 1132 

metres, on amb l’alegria del moment col·loquem el pessebre.  



 

Cim de la Miranda de Santa Magdalena a 1132 metres.  

Després de les felicitacions i les fotos de rigor comencem a davallar 

pel mateix camí fins el collet al damunt de les escales de Jacob, on 

ara girem a la dreta per baixar unes escales força dretes que ens 

deixen en una lleixa, sota unes balmes.  

Seguim aquesta lleixa protegida per una barana de fusta , passem per 

les runes de l’ermita de Sant Onofre, i seguin per sota de la balma 

també passem per les runes de l’antiga ermita de Sant Joan.  

L’ermita de Sant Onofre fou construïda a finals del s. XV per l’abat Pedro de 

Burgos i com la majoria de les ermites fou destruïda l’any 1812 pels 

francesos. A l’ermita només s’hi podia accedir per unes escales, part de les 

quals excavades a la roca, i posteriorment es creuava un pont de fusta que 

penjava del precipici.  

L’antiga ermita de Sant Joan Baptista està ben al costat de la de Sant 

Onofre i antigament estaven unides per una passarel·la. Aquesta ermita ja 

existia a l’any 1512. Al passat s. XX es va construir un restaurant sobre 

l’antiga ermita que actualment ja no existeix, trobant -se les restes 

barrejades amb les de l’ermita.  

Al final de la Ba lma el camí davalla per passar pel davant de l’ermita 

nova de Sant Joan. 



  

Dibuix de les ermites de Sant Onofre i Sant Joan Baptista i vista actual amb 

l’ermita nova de Sant Joan  

L’actual ermita de Sant Joan va ser construïda l’any 1869 i beneïda l’any 

1899 i resta sota l’antiga ermita de Sant Joan Baptista.  

Ara només ens cal seguir la pista fins arribar al Pla de les Taràntules 

on es troba l’estació superior del funicular de Sant Joan  amb un 

mirador espectacular sobre el massís on es troben La Prenyada, 

Roca de Sant Salvador amb la seva Trompa de l’Elefant, La Mòmia, 

La Momieta i el Pebrot, entre mols altres rocs. 

  

  Pla de les Taràntules                       Vista des del Mirador  

Ara continuem per la pista anomenada Camí de les Ermites.  

En un tomb a la dreta que fa la pista agafem un camí que davalla a 

l’esquerra fent ziga-zagues fins a la Bassa de Sant Miquel, si no es 

vol davallar per aquest camí es pot seguir la pista que hi arriba 

igualment. 

Passada la bassa arribem a l’ermita de Sant  Miquel. 

Hi ha referències històriques d’aquesta ermita a l’any 1211 i 1344. Durant 

la guerra dels francesos al 1810, va ser enderrocada i posteriorment a l’any 

1870 es reconstruïda sobre els antics fonaments.  

Sant Miquel es considera patró de la muntanya de Montserrat des del s. III.  



Seguint per la pista avall,  ara camí de Sant Miquel, i al primer tomb 

trobem una pista a la dreta, la seguim i en uns cent cinquanta metres 

i davallant uns vint-i-cinc metres trobem la Creu de Sant Miquel. 

Tenim davant nostre una espectacular vista, que abasta des dels 

Pirineus fins el delta del riu Llobregat, a més d’una magnífica 

panoràmica del conjunt de Montserrat.  

  

              Creu de Sant Miquel             Vista des de la Creu de Sant Miquel  

Retornem al camí de Sant Miquel i el seguim avall, passem per sota 

de la Roca de la Llicència, per la Porta de Sant Miquel, trobem 

diferents escultures i a la fi tornem a ser a la plaça de l’Abat Oliba.  

Al arribar i donar per acabada l’excursió ens repartim, uns fan la 

visita al Santuari, d’altres volen anar a visitar el museu i d’altres fer 

compres per les botigues i parades de camí al autocar.  

Una vegada a l’autocar fem ruta fins a Olesa de Montserrat, on al 

restaurant Cal Felip gaudim d’un dinar de germanor.  

 

A l’esquerra Miranda de Santa Magdalena, Gorra marinera i Gorra Frígia, i 

a la dreta Prenyada, Elefant i Mòmia 



  

   Asseguts a l’autobús       Dinar de Germanor

  

     Dinar de germanor     Dinar de germanor  

 

40è Pessebre del GECT 


