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4a PUJADA A MONTSERRAT 
Benvolgudes	  famílies,	   
Per	   commemorar	   el	   35è	   aniversari	   de	   l’Esplai	   Sant	   Miquel,	   torna	   el	   clàssic	   que	   portava	  
molts	   anys	   en	   l’oblit:	   la	  Pujada	   a	  Montserrat.	  Es	   celebrarà	   el	  15	   d’abril	   i	   serà	   una	   festa	  
destinada	  tant	  a	  la	  gran	  família	  de	  l’Esplai	  com	  a	  tots	  aquells	  que	  vulguin	  viure	  l’experiència.	   	  

Hem	  dissenyat	  diferents	  opcions	  per	  tal	  que	  tothom	  tingui	  l’oportunitat	  de	  gaudir	  de	  la	  caminada	  segons	  les	  
seves	  necessitats.	  Aquestes	  són	  les	  següents:	  

• RUTA	   1:	  De	  Monistrol	   a	  Montserrat	   (4	   km/	   1h	   30	  min	   caminant):	   Per	   a	   tots	   els	   públics.	   L’última	  
pujada	  al	  Monestir,	  amb	  una	  mica	  de	  relleu	  i	  alguna	  que	  altra	  escala	  pel	  camí	  però	  on	  gaudirem	  de	  

ben	  segur.	  Quedem	  a	  la	  parada	  de	  FGC	  de	  Pl	  Espanya	  a	  les	  	  09.00h.	  
• RUTA	  2:	  De	  Vacarisses	  a	  Montserrat	   (14	  km/	  3h	  30	  min	   caminant):	  Recomanat	  a	  partir	  d’Everest	   i	  

aquells	  valents	  d’Estels.	  Una	  passejada	  molt	  tranquila	  de	  dues	  horetes	  +	  la	  pujada	  final	  al	  Monestir.	  

Sortida	  de	  Sants	  a	  les	  07.15h.	  
• RUTA	   3:	  De	   Les	   Fonts	   (Terrassa)	   a	   Montserrat	   (34	   km):	   Aconsellat	   a	   partir	   de	   Castors	   i	   per	   gent	  

iniciada	  a	  l’excursionisme.	  Sortida	  des	  de	  Pl.	  Catalunya	  a	  les	  00.00h.	  
• RUTA	  4:	  De	  Barcelona	  a	  Montserrat	  (54	  km):	  Només	  per	  aquells	  que	  estiguin	  preparats	  per	  un	  repte	  

com	  aquest.	  Sortida	  a	  la	  parada	  de	  Mundet	  a	  les	  19.00h.	  	  

La	  RUTA	  4	  s’unirà	  amb	  la	  RUTA	  3	  a	  les	  Fonts	  i	  realitzaran	  el	  que	  queda	  de	  camí	  junts,	  de	  la	  mateixa	  manera	  

que	  la	  RUTA	  2	  s’unirà	  amb	  la	  RUTA	  1	  a	  Monistrol.	  

Cadascú	  ha	  de	  ser	  conscient	  de	  les	  seves	  possibilitats.	  Tanmateix,	  estem	  disposats	  a	  aconsellar	  a	  tothom	  que	  
dubti	  sobre	  quina	  ruta	  escollir.	  També	  volem	  afegir	  que	  per	  aquells	  que	  no	  es	  vegin	  capaços	  de	  caminar	  però	  
vulguin	  gaudir	  d’aquesta	  festa,	  farem	  un	  torn	  especial	  que	  pujarà	  amb	  el	  cremallera	  (quedada	  a	  les	  10	  a	  pl	  

Espanya)	  
La	  tornada	  la	  realitzarem	  tots	  junts	  amb	  autocar	  (el	  preu	  del	  qual	  queda	  inclòs	  en	  la	  inscripció).	  Aquest	  ens	  
vindrà	  a	  buscar	  a	  les	  17.00h	  (arribarem	  a	  les	  18.00	  h	  al	  cole	  aproximadament)	  També	  hi	  haurà	  un	  cotxe	  de	  

suport	  que	  ens	  proporcionarà	  ajuda	  i	  menjar	  en	  cas	  de	  necessitat.	  

Caldrà	  que	  cadascú	  porti	  el	  dinar	  i	  l’esmorzar	  necessari	  .	  També	  és	  imprescindible	  portar	  roba	  còmode,	  calçat	  
apropiat,	   una	  gorra	   i	   una	  bona	   cantimplora	  ben	  plena.	  D’altra	  banda,	   caldrà	  que	  els	   valents	  que	   surtin	  de	  
Barcelona	  portin	  una	  llanterna,	  el	  sopar	  i	  roba	  poc	  voluminosa	  però	  d’abric	  per	  caminar	  més	  còmodament	  i	  

barretes	  energètiques	  per	  la	  ruta.	   	  
Una	  vegada	  a	  dalt	  ens	  trobarem	  amb	  tots	  per	  conviure	  durant	  la	  tarda.	  	  

Les	  inscripcions	  es	  realitzaran	  el	  dia	  7	  d’abril	  a	  les	  19.00h	  o	  via	  mail.	  Si	  escolliu	  la	  segona	  opció,	  envieu-‐nos	  
un	  correu	  confirmant	  la	  vostra	  assistència	  i	  us	  facilitarem	  el	  número	  de	  compte	  per	  realitzar	  l’ingrés	  adient.	  

El	  preu	  de	  la	  sortida	  és	  de	  20	  €,	   incloent-‐hi	  tots	  els	  desplaçaments	  i	  els	  avituallaments	  que	  es	  trobaran	  en	  

cada	  una	  de	  les	  etapes	  de	  la	  ruta	  (per	  recuperar	  forces,!!)	  ,mentre	  que	  aquells	  que	  pugin	  amb	  cremallera	  el	  
cost	  total	  serà	  de	  26€.	  	  	  	  	  	  	  

Esperem	  que	  us	  animeu	  i	  participeu	  d’aquest	  gran	  dia!!!!!	  

Us	  esperem!!!!!	  

	  


