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Creu Regató – Refugi Vicens Barbe – Coll del Miracle – Pas de l’Esfinx – 
Montgròs – Portell de Migdia – Creu Regató. 
 
Creu Regató (685 m.) Sortim del Km. 3.8 de la BP-1103, entre Santa Cecília i Can Maçana, comencem a pujar, tot seguit 
trobem la primera cruïlla, girem a la dreta, arribem a la plaça Catalunya (728 m.) amb vistes a la Cadireta, el camí gira a 
l’esquerra, al cap d’un minuts trobem el GR-172, girem a la dreta, a la següent cruïlla girar a l’esquerra, el camí s’enfila, 
al cap de uns 10 minuts gireu a la dreta, el de l’esquerra ens porta al Coll del Porc, nosaltres pugem per el Portell Estret. 
 
Portell Estret (1.008 m.) som al coll, seguim cap avall per la Canal Ampla, deixem primer un camí a la dreta i mes tard 
un a l’esquerra, arribem a un camí que planeja, girem a la dreta i amb uns 100 metres arribem al refugi Vicens Barbe. 
 
Refugi Vicens Barbe (890 m.). Reculem i deixem a l’esquerra el camí per el que em baixat, seguim el camí principal, 
deixem camins a dreta i esquerra, fins al Pas del Príncep (971 m.), el camí gira cap el Nord, deixem un camí a la dreta, 
arribem al coll de Porc (974 m.), girem a l’esquerra fins el coll del Miracle. 
 
Coll del Miracle (979 m.) deixem a l’esquerra el camí de la Canal del Miracle, al cap de un 20 metres girem a l’esquerra, 
marques blaves, rètol “Els Ecos”, el camí s’enfila, passem varies plaques de pedra inclinades, passem al costat de les 
Roques dels Aurons, a partir d’aquí (1.160 m.) el camí comença a baixar, ara seguim marques vermelles, al cap d’una 
estona trobem una cruïlla (1.110 m.), a la esquerra ens porta cap Els Ecos, nosaltres girem a la dreta fen una forta 
davallada, seguim les marques grogues, cruïlla (1.025 m.), a la dreta tornaríem al Coll del Miracle, agafem el de 
l’esquerra, el camí planeja, bifurcació, girem a l’esquerra i el camí s’enfila fins a sota la Roca Plana dels Llamps, el camí 
li dona la volta fins arribar al coll del Montgròs (1.100 m.), des de el coll pugem al Montgròs. 
 
Montgròs (1.133 m.) vistes excepcionals, tornem al coll i girem a la dreta, el camí baixa fins a la Font de la Cadireta (965 
m.) seguim en direcció nord fins trobar la canal del migdia (950 m.), a partir d’aquí, seguim amunt fins el Portell de 
Migdia, abans hem deixat un corriol a la dreta que ens portaria a San Jeroni, i casi a dalt de tot, a l’esquerra el camí del 
Ecos. 
 
Portell de Migdia (1.029 m.) baixem per l’altre cantó fins a trobar el GR-172, abans hem deixat a l’esquerra el corriol 
que porta a la font del Llum. 
 
GR-172 (810 m.) girem a l’esquerra direcció a la Cadireta i Can Maçana, deixem a la dreta un camí (antic camí abans de 
l’esllavissada del 2000), a la següent cruïlla girem a la dreta, i baixem durant uns minuts fins a trobar la bifurcació que 
baixa a la carretera a on hem deixat el cotxe. (685 m.) 

 
*  *  *  *  *  * 

Durada aproximada amb parades: 6-7 hores. 
Desnivell acumulat: 1.054 m. 
Per els que tenen vertigen, una vegada al Coll del Miracle, seguim per el Camí de les Comes, que també ens portarà al 
Coll del Montgrós. 
Es recomana portar un mapa de la zona (Editorial Alpina), i un altímetre i brúixola ens donarà mes seguretat.   
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