Fitxa excursió
excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Bivac a una balma i iniciació d'escalada
per als més menuts a Sant Joan, Montserrat.

Temps aproximació amb cotxe:
1 hora

Grau de dificultat: fàcil

Data:

10-11.09.2011

Temps de caminar (orientatiu):

20 mnts. des de l'estació sup. funicular

2 hores 45 mnts. aprox. des de Collbató
Desnivell: 610 mts. des de Collbató

Responsables i telèfon de contacte: Anníbal Ortiz 93.753.80.43
Horari

9:30 Trobada al pàrking de la Quintana. Distribució dels cotxes.
9:45 Sortida cap a Collbató.

10:45 Arribada a les coves del Salnitre.
11:00 Inici de la visita a les coves.

12:30 Fi visita, dinar al “merendero”.

13:30 Desplaçament en cotxe fins l’estació inferior de l’Aeri de Montserrat.
14:30 Arribada al Monestir de Montserrat.

16:00 Arribada a l’estació superior del Funicular de Sant Joan.
16:30 Inici de les pràctiques d’escalada infantil.

El grup que no puja amb aeri i funicular, després de dinar pujarà caminant des de

Collbató mateix fins a l’estació superior del Funicular de Sant Joan, o bé pel Pla de Sant
Miquel o bé per la Canal dels Llorers. Els grups es decidiran allà mateix en funció de la
gent que siguem.

Indeterminat: Sopar i dormir.
L’endemà:

Esmorzar. Pràctiques d’escalada si s’escau. Petita caminada per la regió del Gorros i
Sant Jeroni. Baixada al Monestir (1h aprox. de recorregut descendent). Cap a migdia

Baixarem al cotxe amb l’aeri, anirem a buscar els cotxes a Collbató (els que els haguem
deixat allà) i tornada a Vilassar de Dalt per arribar-hi a l'hora de dinar.

Material:
•
•

Dinar (picnic) i sopar de dissabte, esmorzar de diumenge.

Material de bivac: sac de dormir (ull amb els que són molt prims, tot i ser setembre

la temperatura pot arribar als 10º a la matinada), funda de bivac recomanable,
esterilla (al Decathon hi ha que són inflables, més confortables pels que no estiguin
acostumats a dormir a terra).

•
•
•
•

Calçat còmode (bambes o similar ja està bé)

Jersey o forro polar prim (a les coves només hi ha 14º de temperatura),
Impermeable (pel que pugui passar…)
Frontal o llanterna (important ! )

Itinerari:

Visitarem les Coves del Salnitre al matí (6 euros els adults si som + 20 pax, <5anys i

Súpers gratis, Tr3sc 2x1) i després pujarem al Monestir de Montserrat amb l’Aeri (anada
i tornada 9 euros, descomptes si som més de 20 pax i pel <13 anys) i amb el “Cavall de
Ferro” (4’70 adults, 2’60 nens, descomptes amb carnet jove, targeta Racc, 3ra edat i
grups de + 20 pax) fins a Sant Joan.

Es farà nit bivaquejant a la balma on hi havia el restaurant a prop de l'ermita de Sant

Joan i l'endemà es faran dos grups: un que farà pràctiques infantils d'escalada i/o una

excursió per la zona dels Gorros i un altre que anirà d'excursió a Sant Jeroni, punt més
alt del massís.

Després de dinar plegats baixarem junts al monestir per els Escales de Jacob i el Camí
dels Francesos.
Nº assistents:

Valoració:

