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Nom de la Ruta: Travessa per 
Montserrat   

Comarca: Bages Durada: 07:00 hores 

Desnivell acum.: 790 m. Quilometres: 7’500 Km 

Altura mínima: 685 m. Altura màxima: 1.204 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Creu Regató (685 m.). Sortim del Km. 3.8 de la BP-1103, entre Santa Cecília i Can Maçana.  
 
Itinerari:  Creu Regató - Portell Estret - Camí dels Frares Encants - Coll del Porc - Coll del Miracle - Pas de 
l'Esfinx - Miranda del Ecos - Portell del Migdia - Canal de la Llum - Creu Regató. 
 
Descripció:  Creu Regató (685 m.), 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 la dreta, el de 
l’esquerra ens porta al Coll del Porc, nosaltres pugem per el Portell Estret (1008 m). 
Una vegada en el coll, comencem a baixar, al cap d’uns minuts (975 m) un corriol a la nostre esquerra, marques blaves, 
ens marca el camí dels Frares Encantats. El camí comença a pujar, ens porta al coll del Bisbe (1086 m), el camí baixa per 
la canal, deixem a la dreta un camí, agafem el de l’esquerra per seguir la travessa (1000 m), diversos trams equipats amb 
cordes, pugem a l’Enclusa o el Bacallà (1103 m), excel·lents vistes, a sota ens queda el coll del Porc, el camí comença a 
baixar, trams equipats amb cordes i cadenes, arribem al coll del Porc (974 m), cruïlla de camins , a l’esquerra baixada cap 
el lloc de sortida, a la dreta PR que ens porta al refugi Vicenç Barbe, seguim recte per el PR en direcció al Mont-gros, 
Coll del Miracle (979 m), deixem a l’esquerra la baixada per la canal del Miracle, al cap d’un metres agafem el camí a 
l’esquerra, inici del camí del Pas de l’Esfinx i els Ecos, seguim les marques, pugem a l’Esfinx (1157 m), seguim per els 
Aurons, el camí comença a baixar per trobar la següent cruïlla, inici del la travessa dels Ecos, si seguim baixant aniríem a 
trobar el PR, el camí torna a pujar, deixem a la dreta el camí per anar al Montgros, nosaltres seguim per l’esquerra un pas 
equipat amb una cadena, en fa superar una barrera pedra, aquí farem servir la força dels nostres braços, arribem a un petit 
coll, seguim el camí tot vorejant la roca, arribem a un altre coll, des de aquí podem pujar al cim dels Ecos, impressionants 
vistes. Desprès de gaudir-ne, baixem al collet, baixem per la canal amb forta pendent i molt desgastada, marques grogues 
primer i vermelles a punt d’arribar a la Canal dels Micos, primer una corda i desprès unes branques de un teix que hi ha 
en mig de la canal, en ajudaran a baixar per aquesta delicada canal. Arribem al Portell de Migdia. 
Portell de Migdia (1.029 m.) baixem per l’altre cantó fins a trobar el GR-172, abans hem deixat a l’esquerra el corriol que 
porta a la font del Llum. 
GR-172 (810 m.) girem a l’esquerra direcció a la Cadireta i Can Maçana, deixem a la dreta un camí (antic camí abans de 
l’esllavissada del 2000), a la següent cruïlla girem a la dreta, i baixem durant uns minuts fins a trobar la bifurcació que 
baixa a la carretera a on hem deixat el cotxe. (685 m.). 
 
GPS:  Trak real.  
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