
Monestir Montserrat a Sant Jeroni 
 
 

Nom de la Ruta: Sant Jeroni Des del Monestir  

Comarca: Baix Llobregat 
i Bages Durada: 03:30 hores 

Desnivell acum.: 550 m. Quilometres: 10’460 Km 

Altura mínima: 702 m. Altura màxima: 1.237 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Monestir de Montserrat (702-722 m.).  
 
Itinerari:  Monestir (702 m) – Sant Miquel (818 m, 0:20) – Pla de les Taràntules (970 m, 0:50) – Ermita de 
Sant Jeroni (1.150 m, 1:50) – Sant Jeroni (1.237 m, 2:00) – Cruïlla Camí Vell 1.060 m, 2:30) – Cruïlla a Sant 
Benet (900 m, 3:00) – Monestir (724 m, 3:30) 
 
Descripció:  Des del Monestir, pugem per el camí de Sant Miquel, passem al costat de Sant Miquel, desprès 
seguim pujant per el camí de les Ermites fins el Pla de les Taràntules, estació superior del funicular de Sant 
Joan, deixem la pista i agafem el camí al costat del edifici de funicular, al cap de pocs metres deixem un camí 
que baixa, seguim per l’esquerra, a partir d’aquí el camí va pujant suament fins a la cruïlla del camí antic, a 
partir d’aquí el camí comença a enfilar-se cap a l’ermita de Sant Jeroni, on deixem a la dreta el camí del 
mirador del Moro i del començament de la canal de Sant Jeroni, camí de baixada fins a Santa Cecília. Nosaltres 
agafem el camí de l’esquerra que desprès de pujar uns dos-cents escalons assolim el cim de Sant Jeroni, punt 
mes alt de la ruta d’avui. 
Refem el camí fins a trobar la cruïlla a l’esquerra on un rètol ens indica el Camí Vell, baixem i deixem a 
l’esquerra el camí que ens portaria sota el Cavall Bernat, seguim baixant tot seguint la torrentera, passem per el 
Pla des Ocells, deixem a l’esquerra el camí que porta a Sant Benet, per passar desprès per un trau entre les 
roques, anomenat el Pas del Francesos, finalment arribem al Monestir de Montserrat, punt de sortida i arribada 
de la ruta. 
Tenim que sumar el temps de les parades. 
 
GPS:  Trak real.  
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