FITXA ITINERARI
Nom de l’excursió
Ermita de St. Magdalena. Montserrat
1. Resum de l’excursió
És una excursió molt màgica per la muntanya de Montserrat, pujant a un dels miradors més
coneguts de la muntanya, amb un gran interès històric i natural. Fent l’excursió de manera
circular podem arribar a grans punts i veure i donar importància a tot el camí recorregut.
A més a més, el fet de pujar amb el cremallera fins al monestir és un punt fort d’atracció per
als nois i noies.

2. Fitxa bàsica
Edat Recomanada*

De 9 a 12 anys

Dificultat**

Mitja

Distància total

5.9 km.

Desnivell

452m.

Alçada màx.

1178 m.

Alçada mín.

748 m.

Temps estimat

3,5 hores.

Punt Sortida

Monestir de Montserrat

Punt Arribada

Monestir de Montserrat

Població propera

Monistrol de Montserrat

Comarca

El Bages

Època recomanable

Tardor /hivern

Adaptada per a persones amb discapacitat (S/N)
Accés amb
transport públic

Renfe fins a Monistrol de Montserrat i
cremallera fins al Monestir.

Observacions

* Edat recomanada. Taula orientativa d’edats:
Petits
Mitjans
Joves

Edat
3-8 anys
8-12 anys
12-17 anys

Marxa efectiva
Fins a 2 hores i 30 minuts
Fins a 4 hores i 30 minuts
Fins a 7 hores

Desnivell
Fins a 500m.
Fins a 800m.
Fins a 1.300m.

Pesos motxilla
Fins a 4 kg
Fins a 8 kg
Fins a 12 kg

** Dificultat. Sempre respecte a l’edat recomanada:
Baixa
Mitja
Alta

no

Itinerari curt, amb poc desnivell i sense dificultat per a l’edat recomanada
Itinerari que presenta algun desnivell sobtat, o una durada notable.
Itinerari que presenta trams difícils (passos aeris, grimpades,...), o de desnivell i durada exigent per a l’edat recomanada.

3. Els tags de l’excursió
X
X

Ruta circular

Ruta lineal

Rius

Llacs i estanys

Boscos

Alta Muntanya

Castell

Cims

X

X

Bones vistes

X

Paisatges pintorescos
Prats de pastura

X

Ermita

4. Mapes i Tracks de l’excursió
Track de l’excursió

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11658241

Mapa cartogràfic recomanat

5. Recorregut

Si fem l’excursió de manera circular cal sortir des de les escales del costat del punt
d’informació i seguir-les fins arribar al final on començarà un petit sender vorejant un dels
pics de les muntanyes de Montserrat.
Seguirem pel sender fins arribar al trencall on ens desviarem una mica del camí per tal
d’arribar al mirador.
A continuació desfarem aquest trencall per a continuar pel nostre camí fins arribar a l’Ermita,
on agafarem la pista que ja ens durà cap al monestir on finalitza la nostra excursió.

6. Fixa’t en...

Les grans vistes.
7. L’anècdota

Vàrem poder veure de ben a prop una Cabra Salvatge
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