MONTGRÒS (II).
Nom de la Ruta: Montgròs
Comarca:

Bages

Pujant per el Coll
del Porc.
Durada:

06:00 hores

Desnivell acum.:

800 m.

Quilometres:

7’00 Km

Altura mínima:

676 m.

Altura màxima:

1.183 m.

Sortida/arribada: Creu Regató (686 m.) / Santuari de Sant Cecília (676 m.).
Itinerari: Creu Regató (686 m) – Coll del Porc (974 m) – Coll del Miracle (979 m) – Pas de l’Esfinx –
Aurons – Coll de la Roca del Migdia (1.183 m) – Montgròs (1.133) – Canal del Migdia (950 m) Portell de
Migdia (1.029 m) – Canal de la Llum – Monestir de Sant Cecília (676 m).

Descripció: 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 l’esquerra, el de la dreta ens
porta al Portell Estret, nosaltres pugem per el Coll del Porc. Arribem al coll del Porc, agafem el PR, color blanc i
groc, en direcció Sud-est fins el coll del Miracle, deixem a l’esquerra el camí de baixada per la canal del Miracle, al
cap d’un metres un camí a l’esquerra s’enfila cap amunt, Ecos pintat al terra, i unes marques blaves que hem de
seguir fins els Aurons, a partir d’aquí el camí comença a baixar, marques vermelles, una cruïlla, el camí que baixa
decididament ens portaria al PR, girem a l’esquerra, pintat a terra ECOS, el camí s’enfila per una canal, nova
cruïlla, a l’esquerra ens faria pujar al Ecos, degut que el camí esta mullat i relliscós, anem cap a la dreta en
direcció sud, pugem al coll de la Roca del Migdia, meravelloses vistes, el camí baixa decididament per la canal fins
a trobar el PR, sota mateix del Montgròs. Enfilem per la dreta per pujar per mig del bosc al Montgròs, pic amb
excel·lents vistes del massís de Montserrat. Reculem, baixem per el camí en direcció a la canal del migdia, passem
per la canal de la Salamandra, curiós pas estret entre dues parets de roca. Arribem a la canal del Migdia, enfilem
cap amunt, primer trobem a la dreta el camí de Sant Jeroni (PR), seguim pujant ja sense marques, al Portell del
Migdia, veiem el camí al Ecos per la canal dels Micos. A partir d’aquí el camí baixa vertiginosament per la canal
de la Llum, fins a trobar el GR-172. Com que hem deixat un cotxe a Sant Cecília agafem el camí de la dreta, en cas
de voler tornar a la Creu Regató seguiríem per l’esquerra. El camí va baixant fins a arribar a l’altura de la Canal
de Sant Jeroni, des de on el camí baixa a la carretera, seguim la carretera uns 500 metres fins el Monestir de
Santa Cecília, final de la ruta d’avui.
GPS: Trak real.
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