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MONTSERRAT

Introducció
MONTSERRAT
La muntanya de Montserrat és, sense cap mena de dubte, un dels
símbols de Catalunya. L'estructura peculiar d'aquest massís, situat a
la Serralada Prelitoral Catalana, ha esdevingut al llarg de la història
un pol d'atracció per a eremites, muntanyencs, religiosos i turistes.
La màgia que desprenen els seus monòlits de conglomerat i les seves
canals ombrívoles ha despertat tota mena d'històries i llegendes, fites
esportives i una tradició religiosa envers la figura de la verge coneguda
internacionalment.
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Parlar de Montserrat és parlar de la muntanya màgica; de la silueta
curiosa visible des de molts quilòmetres de distància que serveix com
a punt de referència; de les agulles que sorgeixen de la plana, altives
i serrades pels "angelets amb serra d'or"; del monestir de Santa Maria
que dia rere dia atrau milers de visitants d'arreu del món; del parc
natural que protegeix la muntanya, la flora i la fauna, el seu patrimoni
i el seu entorn; parlar de Montserrat és parlar del cor i del sentiment
català més arrelat.
PARC NATURAL DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
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El massís de Montserrat s'aixeca sobre les planes de les Comarques
Centrals i és un tòtem omnipresent en qualsevol projecció turística
de Catalunya a l'exterior.
Aquesta importància turística
de la muntanya, així com a
símbol religiós i d'identitat
nacional catalana, sumada a
una important i dilatada tradició
excursionista per la seva
singularitat geomorfològica, ha
provocat al llarg dels anys que
la visitin milers i milers de
persones, ja sigui en l'entorn
turístic-religiós del Monestir, ja
sigui per les seves parets
d'escalada o per la munió de
camins i corriols que la recorren.
< Monòlit a Santa Magdalena, Tebes

Creu i mirador de Sant Miquel
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Aquesta presència constant de persones i, la necessitat de
conservació de l'entorn i del patrimoni natural i cultural per a les
generacions futures, va propiciar que després dels incendis catastròfics
del 1986 es declarés Parc Natural el 10 de juliol de 1987, amb una
regulació de les activitats en el medi (com l'escalada, l'espeleologia
i el descens d'engorjats) i de l'accés al medi per mitjans motoritzats.
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La muntanya de Montserrat fa, aproximadament, una desena de
quilòmetres de llarg per la meitat d'ample; però, tot i que les mides
poden provocar la valoració d'un territori molt accessible, la veritat
és que qualsevol caminada per l'interior del massís es converteix
pràcticament en una activitat de tot el dia. La seva estructura singular
de monòlits, sots, canals i penya-segats, reconeguda com a relleu
montserratí arreu, fa que sigui un terreny d'accés no massa senzill
i que els camins i corriols siguin tortuosos i de força pendent, motiu
entre altres del per què han proliferat tot un seguit de transports
típics d'altres indrets com l'Aeri, el Cremallera o els funiculars de
Sant Joan i de la Santa Cova.
El massís de Montserrat és un conjunt de conglomerat (roca
pinyolenca) amb matriu calcària que ha patit i pateix un fort procés
erosiu. L'actual Depressió Central Catalana, ara fa uns 60-20 milions
d'anys, havia estat un golf marí d'aigües poc profundes on hi
desguassaven rius de caràcter més aviat torrencial que aportaven
6
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ELS ITINERARIS I LA GUIA
Aquesta guia és un compendi d'activitats a l'aire lliure, sempre,
respectuoses amb el medi i allunyades d'una alta especialització. Així,
les propostes van des de passejades de mig matí a excursions de tot
el dia, des de caminades d'iniciació a ascensions a alguns cims
emblemàtics tot passant per algunes canals equipades, sense oblidarnos de l'entorn i els paisatges de muntanya amb activitats com la
bicicleta tot terreny.
En total, la guia comprèn 17 propostes o itineraris, sempre circulars,
per a conèixer a fons aquesta muntanya de la serralada Prelitoral
catalana tot practicant-hi esports respectuosos amb el medi. Els
itineraris s'han descrit en un sentit concret cercant aquelles belleses
i atractius del lloc, però, facilitant-ne el retorn, moment en el qual
s'acostuma a disminuir l'atenció pel cansament. L'organització dels
itineraris ha estat realitzada segons els grau de dificultat i per tipus
d'activitat, de manera que a les primeres propostes hi trobem els
itineraris més senzills i, al final, les activitats de més dedicació......
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Cada itinerari s'organitza a partir d'una breu descripció dels atractius
més importants i d'unes dades tècniques com el desnivell acumulat,
alçades mínima i màxima, o els temps aproximats. En referència als
temps, cal destacar que els horaris s'han marcat en base a un
seguiment pausat però constant de la marxa, de manera que no
inclouen descansos i altres aturades; així les coses, els temps són
aproximats i tant es poden allargar com escurçar, per aquest motiu
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a la descripció s'inclouen intervals de temps aproximats entre diferents
trams. També es dóna el grau de dificultat; en aquest sentit, però,
cal destacar que el nivell de dificultat vindrà donat més per l'experiència
de cada individu que no pas de la pròpia proposta. Tot i així, la dificultat
s'ha graduat segons el temps d'activitat, el desnivell acumulat, i, altres
aspectes com el compromís, l'orientació o la necessitat de material
específic. L'apartat de dades tècniques inclou, també, un perfil altimètric
per fer més visuals tant el pendent com la distància de l'itinerari.
Marca de color
que determina
el tipus d'activitat

CICLISME BTT

15. VALLS DE MARGANELL
Recorregut circular en bicicleta tot terreny, per camins i
pistes en bon estat amb algun tram d'asfalt, que uneix les tres
ermites més belles de l'entorn de Marganell, tot recorrent la
riera homònima i les valls perpendiculars del Carner, del Cassot
i de l'Oliver, a tocar dels límits de Castellbell i del Bruc. Les
vistes a les altives parets de la cara nord i els conreus
d'importants masos seran el paisatge que ens envolti al llarg
de la ruta.
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Distància en quilòmetres

Cal Petit
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Monistrol de Montserrat cal seguir
la C-55 o la BP-1121 i, prendre la
BP-1123 a tocar de Castellbell fins
al nucli de Marganell. Des del Bruc,
cal passar el coll de Can Maçana
per la BP-1101 i continuar fins al
trencall de la BP-1123 per davallar
fins a Marganell. Des de Collbató,
podem optar a seguir l'itinerari des
de Monistrol de Montserrat a llevant
o el del Bruc a ponent.

Pi

Aquest itinerari està descrit des
del punt d'informació de Marganell,
a l'aparcament que hi ha al PK 6,8
de la carretera BP-1123. Des de
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punts de la ruta
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Descripció de
l'accés al punt
inici - final de
cada activitat

2

Perfil altimètric
de cada itinerari
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Marganell

Sant Cristòfol
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300

Pla de Masroig

350

Marganell

500
400

Cruïlla BV-1122

Altitud en metres

550
450

Temps. 2:00 h - 2:30 h
Distància. 17,2 km
Dificultat. Baixa-Mitja
el Casot

600

Sant Esteve de Marganell

Altitud. mín. 235 m
màx. 595 m
Desnivell acumulat. 495 m

Trencall de Ca l'Oliver

Dades de temps,
altituds,distància,
desnivell i dificultat

Resum dels
atractius de
cada itinerari

Itinerari
Des de l'aparcament (310 m),
prenem la carretera BP-1123 a la
dreta, en baixada; sota el mur de
l'església hi trobem una font.
Davallem per la carretera cap a

Descripció,
pas a pas,
de l'itinerari

< Pla de Masroig a Marganell

122

Al final de cada itinerari, hi ha un apartat d'observacions que són
anotacions importants de la ruta com: millor època de realització,
trams perillosos, punts a posar-hi més atenció i altres recomanacions.
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Totes les propostes van acompanyades d'una cartografia detallada
i imatges dels punts més destacats, de manera que el seguiment es
converteix en una activitat controlada i de fàcil seguiment...........
Senyal indicatiu de
l'orientació cardinal del mapa

Toponímia local de rieres i
torrents, masos i zones
poblades, i codificació vial

Itinerari en vermell amb el
sentit de marxa marcat amb
fletxes segons la descripció

Corbes de nivell equidistants
50 metres, amb hipsometria
de color graduada, i altituds
d'alguns dels cims principals
Escala gràfica per tenir una
visió proporcionada de
l'itinerari en tot moment

A més, al final de la guia hi trobem un codi QR en què a partir
d'un smartphone es pot fotografiar i connectar amb el lloc web de
Piretània, per anar a l'apartat "descàrregues" de Montserrat i gravar
els tracks si es té intenció de seguir els itineraris amb un aparell
receptor de GPS.
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3. COVES I TALAIES DE COLLBATÓ

Cova Gran

Castell

Alzina Grossa

400

Forns de Calç

350
2

0

Distància en quilòmetres

ni

a

de Monistrol de Montserrat, per la
C-55 direcció Barcelona i prendre
el trencall de la B-112. El nucli
històric de Collbató és petit, però,
al voltant hi ha tot un seguit de
carrers on es pot aparcar i algunes
illes sense edificar estan habilitades
com aparcaments.
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Cova d'Arnes

Plaça de l'Era

450

Plaça de l'Era

500

re

Cal arribar al centre de Collbató.
Des de Marganell, potser és més
ràpid pel Bruc, via Can Maçana,
per les carreteres BP-1101 i B-111,
i continuar per la A-2 fins a la
sortida de Collbató. Des de la vila

550

tà

Accés

Altitud. mín. 370 m
màx. 495 m
Desnivell acumulat. 255 m
Temps. 2:00 h - 2:15 h
Distància. 3,7 km - 4,1 km
Dificultat. Baixa-Mitja

Altitud en metres

Un recorregut interessant
per als que gaudeixen amb les
caminades curtes però prou
intenses, ja que es visiten els
llocs més destacats de Collbató
i es tenen les vistes més
privilegiades del nucli, ja sigui
des de l'antic castell de
Collbató, des de l'ermita de la
Salut o des de l'històrica cova
d'Arnes. Afegir-hi la visita, tant
de la cova Gran com dels antics
forns de calç, és una manera
de fer d'aquesta excursió una
activitat encara més completa.

4
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Itinerari
Sortim de la plaça de l'Era de
Collbató (385 m), on hi ha l'oficina
de turisme al costat sud de
l'església. Ens apropem al costat
oest de la plaça baixant el passatge
Gabriel Blancafort. Travessem un
carrer i continuem per un tram
entre cases, tot baixant uns
esglaons, fins a una plaça amb un
parc infantil i una font. Girem a la
dreta per la vorera del carrer Joan
Vacarisas i, uns 50 metres després
hem de travessar el carrer
Muntanya; a l'esquerra podem
veure el parc de bombers i una
zona d'aparcament. Continuem pel
costat de muntanya del passeig
Ronda, uns pocs metres, per la
vorera sorrenca que està ocupada
per fanals i plataners fins que veiem
un corriol que puja a la dreta per
un descampat; hem de seguir
aquest corriol que puja una mica
primerament i després segueix
paral·lel a una feixa de pedra.
Quan portem uns centenars de
metres pel caminet planer, ens
entronca un corriol per la dreta
que cal obviar i continuar recte; hi
podem observar trams de feixa
construïts en pedra seca i vistes a
les parets meridionals de la
muntanya. En uns centenars de
metres més, tot obviant un corriol
a la dreta, passem per sota una
torre elèctrica on entronquem amb
una pista forestal, la qual, prenem
a la dreta i ens deixa just davant
de l'Alzina Gran (o Grossa), un bell
exemplar centenari d'interès local.
< L'Alzina Grossa de Collbató

Pujant per la falda de la muntanya

Continuem per la pista, recte
amunt, uns 300 metres direcció a
llevant, fins que es converteix en
carrer i entronca amb el carrer de
Pau Bertran, en què remuntem a
ponent tot seguint les indicacions
cap al Bruc. Uns pocs metres de
lleugera pujada ens porten a una
cruïlla de carrers (405 m) on cal
girar amunt a la dreta pel carrer
Drecera. El carrer, que puja força,
deixa l'asfalt per passar a un tram
de formigó, i, finalment, s'acaba
en una tanca de fusta (425 m).
Som a les faldes de la muntanya
i tot deixant a mà dreta un dipòsit
i, a mà esquerra una pista,
continuem recte pel camí que
tenim davant nostre; hi portem
uns 30 minuts des de la sortida.
El camí està ben arranjat els
primers metres, de pujada suau i
sempre cara a la muntanya.
Deixem a la dreta un camí molt
marcat que ens duria fins al torrent
de la Salut i continuem recte; el
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camí comença a fer-se més
pedregós i pendent. Superem un
petit marge de pedres i trenquem
a la dreta direcció a la cova de les
Arnes; si seguíssim recte amunt
arribaríem al camí vell del Monestir
a través de les dreceres dels Graus
i de Fra Garí.
Estem caminant sota una línia
elèctrica i el caminet és bastant
planer als primers metres, fet que
no triga gaire en canviar, sobretot
a partir d'unes construccions que
canalitzen l'aigua de pluja; hi tenim
bones vistes a l'ermita de la Salut
i al poble de Collbató.
Aquestes canalitzacions es
superen per la dreta i continuem
pujant amunt per l'esquerra,
seguint el caminoi, direcció a la
cova de les Arnes. De seguida
arribem a una zona de roques que
cal tenir en compte si es va amb
nens (475 m); el camí fa una zigazaga a l'esquerra, amunt, tot
buscant la cova, però, de baixada
haurem de tornar per aquí i
continuar per un petit corriol que
surt a la dreta.

Després d'uns pocs metres de
fort pendent, el camí tendeix a
l'esquerra (a la dreta aniríem a la
base de les parets on hi ha vies
d'escalada) i ens deixa a l'entrada
de la cova de les Arnes o de la
36

Codolosa, un portalet de maons
que dóna pas a una gran lleixa
sota la balma que fa de sostre a
la boca d'entrada (495 m).

Cova d'Arnes

La cova té pocs metres de
recorregut, no passant de la
vintena, però al costat de ponent
podem observar unes rústegues
però enginyoses canalitzacions
que recullen l'aigua que regalima
de les roques i alimenta una
cisterna dins de la roca.
Es considera que havia estat
habitada en èpoques remotes per
les restes trobades, tot i que la
història més recent apunta a que
era una estada temporal com a
punt d'aigua per al conreu de les
antigues terrasses de la zona; així
les coses, es coneix que havia
estat utilitzada per a l'explotació
de ruscos, motiu del nom actual.
També anomenada cova de
l'Ermità, té bones vistes a la
propera Cova Gran i a la vall del
torrent de la Font Seca.

COVES I TALAIES DE COLLBATÓ

Desfem el camí amb precaució
fins al tram de roques d'abans i
prenem el corriol que davalla en
diagonal seguint les fites de pedres.
Cal tenir precaució en la baixada
d'aquest tram fins al fons del
torrent, ja que no és difícil relliscar
pels petis còdols despresos del
conglomerat i la manca de
vegetació; cal seguir amb atenció
les fites. En no res, som al curs
del torrent, el qual guanyem tot
baixant un petit ressalt (425 m).

conglomerats, i, hi són ben visibles
els blocs de despreniment en la
gran boca d'entrada.
Davallant cap al torrent de la Font Seca

Aquí, deixem la baixada del
torrent per a més tard i remuntem
pel camí visible que remunta fins
a la Cova Gran en poc menys de
15 minuts. El camí no té pèrdua,
ja que està molt fressat, només
presenta un tram més feixuc a un
parell de metres de la cova que es
supera amb esforç però sense
dificultat (490 m).
La Cova Gran és una cova de
petit recorregut, poc menys de 40
metres, però de dimensions
espaioses, sobretot la boca
d'entrada triangular que supera el
6 metres d'alçada i els 8 d'amplada.
Essent un jaciment del neolític
rellevant, fa uns anys va ser
declarada Bé Cultural d'Interès
Local. Es troba en la zona de
contacte entre les margues i els

Marxem de la cavitat amb
precaució de no prendre un corriol
que recorre la base del penyasegat direcció sud, cap a la Cova
Freda, que és molt perdedor i una
mica perillós; cal tornar pel lloc
que hem pujat. Desfem el camí
fins al torrent i el resseguim avall,
direcció sud. Primerament, el
descens del torrent es fa davallant
alguns petits ressalts molt fàcils i,
poc a poc, resseguim el curs tot
passant sota alguna taca de
vegetació. No hi ha possibilitats de
pèrdua si baixem constantment; i,
ho fem fins que hi trobem un tram
canalitzat amb murs de pedra. Aquí
sortim per l'esquerra seguint un
corriol que ens deixa en una pista;
a la dreta hi ha un pontet de
formigó i el final de la pista, de
manera que prenem a l'esquerra
per arribar-nos a la visible àrea de
37
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pícnic de la Salut. Continuem
direcció sud, tot travessant una
zona arranjada amb taules i una
font (390 m). Remuntem per uns
esglaons, voltant una mica per
l'esquerra, fins al turonet on hi ha
l'ermita de la Salut.

L'ermita de la Salut és de les
primeries del segle XX, d'estil
neogòtic amb teulat a dues aigües
i un campanar de cadireta; amb
vistes al poble, és un lloc de culte
interessant on s'hi celebra un aplec
els dilluns de Pasqua.
Des de l'ermita, per l'altre costat
de la terrassa baixa un camí a
trams empedrats que enllaça amb
una altre que ve directe des de
l'àrea de pícnic, i, tot davallant a
l'esquerra, ens deixa en un revolt
de la carretera que travessa el curs
del torrent (375 m). Deixem la
carretera i, a la nostra dreta seguim
les indicacions del Camí de Sant
Jaume tot remuntant un camí
ample cap a l'esquerra. En menys
38

Ermita de la Salut

de 10 minuts des de l'àrea de
pícnic, el camí supera uns esglaons
i passa a convertir-se en el carrer
de la Salut, ja dins el poble de
Collbató.
Resseguim el carrer, i un altre,
sempre per l'esquerra. Ara, cal
continuar per una gran passarel·la
de fusta que fa funcions de
balconada a la part del darrere de

les cases; des d'aquí, hi tenim
bones vistes a l'ermita, al recorregut
de les coves, a la muntanya i, a la
vall del torrent de la Salut, que es
com es diu el torrent de la Font
Seca aigües avall de la carretera.

LA PLANA MERIDIONAL

A la cruïlla tombem avall a la
dreta, fins a la cruïlla de la tanca
verda (635 m), tot desfent el camí
de pujada. En aquesta nova cruïlla,
però, ara trenquem a l'esquerra
seguint la pista principal, primer
direcció a llevant, i, cap al sud
després, tot davallant per una pista
ampla voltada de pins i amb vistes
als Pallers. En poc més de mig
quilòmetre enllacem amb el trencall
del corral de Can Pasqual (575 m);
l'obviem, tot continuant el descens
per un revolt tancat de fort pendent
cap a la Plana Llarga, juntament
amb l'altre itinerari més curt.
Si deixem l'opció més dura,
obviem el trencall de l'esquerra i
continuem recte per la pista
principal, planers per dins al bosc,
tot descrivint un parell de revolts.
Arribem a uns camps d'oliveres que
travessem direcció a les visibles
edificacions del corral de Can
Pasqual, per on hi passem per

Tot seguit continuem per la pista
que carena planejant, a estones
a l'ombra del bosc, a estones amb
vistes als impressionants oliverars,
tot recorrent l'anomenada Plana
Llarga; ho fem al llarg de gairebé
un quilòmetre fins que trenquem
a l'esquerra direcció a Can Salses
(520 m). Una pista en bon estat
va recorrent els camps de conreu
i passem just per davant del mas
de Can Salses.

La pista, planera, continua
direcció a llevant entre camps
d'oliveres; aviat, ens entronca un
camí per la dreta a tocar del mas
del Castell i, la pista endega un
descens pronunciat a través d'un
parell de marrades fins a un pla a
tocar del Clot del Tambor (sovint
hi trobem vehicles aparcats per
estar propers a la zona d'escalada
del Xincarró). Continuem pista
avall, per una zona de pedruscall,
i remuntem per l'esquerra fins a
un camp d'oliveres perfectament
alineades; el travessem al llarg de

enllaçar amb la pista que davalla
de la capçalera del torrent de la
Diablera (575 m); l'itinerari llarg.
Un cop a la pista, davallem per un
tram sorrenc de fort pendent on
cal posar-hi atenció.
143
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250 metres fins a una cruïlla de
camins (505 m), on cal girar amunt
a l'esquerra direcció a Collbató.
Remuntem una mica per la
pista tot obviant alguns trencalls.
En menys de mig quilòmetre, la
pista comença a davallar i hi
trobem l'ermita de la Mare de Déu
de la Font a l'esquerra. Un tram
de fort pendent ens duu al lloc de
Can Jorba (495 m), un pla a la
part baixa del torrent de Migdia
amb edificacions pintoresques,
sobretot una sitja buidada en una
gran roca que servia per guardarhi oli; aquest indret és un punt de
sortida d'excursions força conegut.

i trobem una bifurcació (455 m);
obviem la pista de la dreta i
davallem per la que continua a
l'esquerra. A partir d'aquí, només
resta gaudir del quilòmetre i mig
de pista que ens duu fins al nucli
de Collbató, entre pins i murs de
pedra seca, tot obviant qualsevol
trencall o pista secundària.
En arribar a l'asfalt (410 m), som
al carrer Pau Bertran de Collbató,
actualment direcció contrària en
aquest tram, de manera que podem
optar per continuar per la vorera
250 metres o seguir el sentit de
circulació i fer la darrera pujada fins
al carrer Graus i baixar pel carrer
Drecera. Un cop al carrer Pau
Bertran, cal resseguir-lo fins a la
plaça de l'Església i trencar a la
dreta fins al punt d'inici de la ruta.
Observacions

Aquí, hi trobem una bifurcació
de camins i cal prendre el de
l'esquerra, direcció a Collbató.
Continuem per aquesta pista, a
l'ombra dels arbres, al llarg de poc
més d'un quilòmetre fins a la Vinya
Nova, tot obviant qualsevol trencall
o pista secundària. La Vinya Nova
és un mas visible de color groguenc
al camí de Collbató, antic centre
de producció vitivinícola del
monestir de Montserrat i centre
de descans dels monjos,
actualment és un conegut
restaurant (470 m); ens hi atansem
i continuem direcció al pàrquing
principal de l'establiment. Deixem
la zona d'aparcaments tot
continuant direcció a Collbató. Tot
seguit, la pista comença a davallar
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Aquest itinerari és circular i es
pot començar tant des de Collbató,
com des de qualsevol punt
accessible del municipi del Bruc.
Si es vol fer en sentit invers, cal
tenir present que els trams de fort
pendent en pujada s'incrementen
i, cal posar molta atenció al creuar
els trams de carretera a tocar de
Can Marquès i el Bruc Residencial.
La ruta no presenta dificultats
tècniques, però sí algun tram de
fort pendent a la ruta llarga.
Exceptuant les fonts que tenim
als nuclis habitats, no hi ha aigua
en tot el recorregut, de manera que
cal fer-ne previsió i evitar els dies
de calor intensa. A la ruta llarga,
baixant del Collet de Guirló, cal tenir
present que els excursionistes a
peu hi tenen preferència.
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GUIA PRÀCTICA

Collbató

Restaurant CAN LLATES
Camí de Can Llates, s/n
08293 Collbató

Restaurant COLLBATÓ

(+34) 93 777 00 15

Av. Centenari Amadeus Vives, 38-40

www.canllates.es

08293 Collbató
(+34) 93 777 90 01

Restaurant LA CASSOLA

Restaurant EL CUP

08293 Collbató

C. del Cup, s/n

(+34) 93 777 93 16

08293 Collbató

www.facebook.com/pages/La-Cassola-Collbató

(+34) 93 777 06 85

Av. Centenari Amadeu Vives, 2

www.elcuprestaurant.cat

Restaurant LA TORRE

Restaurant EL NOU ROVELL

08293 Collbató

Lleida, 2

(+34) 93 777 03 00

08293 Collbató

www.3999.restaurant-latorre.com

Muntanya, 1

(+34) 93 777 04 92 / 658 79 81 61
Bar-restaurant MUNTANYA
Muntanya, 43
08293 Collbató

Marganell
Restaurant EL RACÓ

(+34) 93 777 05 63

Ctra. Marganell-Montserrat, km 4.5

Restaurant SERRA D'OR

(+34) 93 835 73 91

Carretera N-II, km 573

www.restaurantelraco.es

08293 Collbató
(+34) 93 777 91 03 / 93 777 98 99

08298 Marganell

Restaurant CAN PERE JAN
Ctra. Marganell BV-1123, km 7

Bar-restaurant LES ILLES

08298 Marganell

Verge de Núria, 17

(+34) 681 28 84 08

08293 Collbató

www.facebook.com/can.perejan

(+34) 93 777 09 66
Restaurant MASIA CAN FONT
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Bar-frankfurt LA RAMBLA

Camí del Casot, s/n

Rambla Mansuet, 5

08298 Marganell

08293 Collbató

(+34) 93 835 70 89

(+34) 645 26 40 39

www.canfont.org

Restaurant FONDA DELS ARCS

Restaurant CAL JAUME

Carretera de les Coves, s/n

Sant Esteve, 38

08293 Collbató

08298 Marganell

(+34) 93 777 98 17

(+34) 93 835 71 50

www.elsarcsdemontserrat.es

www.restaurantcaljaume.com

DADES DINTERÈS

Restaurant MASIA EL CASOT

Restaurant CASA GALLEGA

Urbanització el Casot

Balmes, 2

08298 Marganell

08691 Monistrol de Montserrat

(+34) 93 833 90 35

(+34) 633 06 10 53

www.restaurantmasiaelcasot.com
Restaurant LA PUJADA
Bar EL CAFÈ DE MARGANELL

Pont, 7

Sant Esteve, s/n

08691 Monistrol de Montserrat

08298 Marganell

(+34) 93 835 02 70

(+34) 93 835 78 44
www.restaurantmasiaelcasot.com

Bar Restaurant BARTOMEU
Balmes, 14

Monistrol
Restaurant EL RACÓ
Plaça del Bó-Bó, 5
08691 Monistrol de Montserrat
(+34) 93 835 04 79

08691 Monistrol de Montserrat
(+34) 93 835 06 24
Restaurant CA LA ROSA I EL PAULÍ
Plaça de la Font Gran, 8
08691 Monistrol de Montserrat
(+34) 93 828 49 76

www.elracodemonistroldemontserrat.com
Restaurant EL PONT DEL GAT
Restaurant BO2
Sant Joan, 32
08691 Monistrol de Montserrat

Ctra. Abrera-Manresa C-55, km 13
08691 Monistrol de Montserrat
(+34) 93 835 06 60

(+34) 93 828 43 13
www.bo2restaurant.com

Braseria CAN IBARS
Pla, 46 (l'Altre Banda)

Restaurant LA RECTORIA

08691 Monistrol de Montserrat

Sant Joan, 14

(+34) 93 828 47 15

08691 Monistrol de Montserrat
(+34) 93 828 49 98

Montserrat

Restaurant HOSTAL MONISTROL
Ctra. Abrera-Manresa C-55, km 13

Diversos establiments al complex:

08691 Monistrol de Montserrat

Restaurant MONTSERRAT

(+34) 93 835 04 77

Restaurant ABAT CISNEROS

www.hostalmonistrol.es

Restaurant SELF-SERVICE
Restaurant LA CAFETERIA

Restaurant L'ERA

Conjunt turístic-religiós de Montserrat

Julià Fuchs, 50

08199 Montserrat

08691 Monistrol de Montserrat

(+34) 93 877 77 01

(+34) 93 828 44 00

www.montserratvisita.cat
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