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162 - Sant Jeroni
De Montserrat is een rotsachtig massief met een unieke vorm die ongeveer 30 kilometer van
het centrum van Barcelona bruusk oprijst. Vanuit de verte zijn de grillige vormen waar te
nemen. Het wordt gezien als de belangrijkste en meest kenmerkende berg van Catalonië en
herbergt het beroemde Klooster van Montserrat. Sant Jeroni is met zijn 1.236 meter de hoogste
top van deze spectaculaire bergketen.
Bij het treinstation (1) gaan we naar rechts. Al snel zien we een rood-wit kruis (2) waar we
linksaf gaan, dalen via een straat en gaan via de brug over de Llobregat.
Aan de overkant van de Llobregat (3) gaan we linksaf en lopen een tijdje langs de C-55. We
volgen de weg ongeveer 200 meter, steken deze over en gaan rechts de weg BP-1121 op
(4).
In ongeveer 7 minuten zien we aan de linkerkant een duidelijk aangegeven pad met witrode en rood-groene markeringen (5), wat de GR-5 en GR-96 is naar het Klooster van
Montserrat (Cami de Les Aigües).
In ongeveer 10 minuten slaan we linksaf (6), richting het klooster, de groen-rode
markeringen volgend. Na ongeveer 40 minuten komen we bij een splitsing (7) waar we naar
links gaan. Een kwartier later zien we een pad naar links (8), maar we gaan rechtdoor.
In ongeveer 10 minuten bereiken we het Klooster van Montserrat (9) en het einde van de
tandradbaan. We gaan rechtdoor langs de gebouwen. We gaan de trap op en volgen de
wegwijzers naar Sant Jeroni.
Na ongeveer 50 minuten komen we bij een splitsing (10) waar we naar rechts gaan en
volgen de wegwijzer naar de top. Ongeveer 7 minuten later (11) negeren we een pad naar
links. Rechtdoor komen we in ongeveer 15 minuten op de top van Sant Jeroni (11).
Na ongeveer 5 minuten bij de splitsing (10) gaan we verder naar rechts, op de Camino de
San Miguel. Na ongeveer 35 minuten bereiken we de kabelbaan (13). Achter de kabelbaan
nemen we een breed betonnen pad, bewegwijzerd als "Camino de retorno al Monasterio",
gemarkeerd met rode pijlen.
Na ongeveer 15 minuten (14) bereiken we een punt waar er verschillende paden liggen. We
gaan verder op het hoofdpad, het breedste, en negeren verschillende andere paden. In korte
tijd komen we bij de Ermita van San Miguel (15). We volgen het pad en in ongeveer 10
minuten zijn we weer in de omgeving van het klooster (16). We slaan rechtsaf en nemen
hetzelfde pad als op de heenweg, de trap af.
We volgen dit pad ongeveer 15 minuten tot we een splitsing (7) bereiken waar we naar
links gaan, om een variant te nemen naar Monistrol via de "Drecera dels 3/4", een pad
gemarkeerd met groen-rode markeringen.
In ongeveer 25 minuten keren we terug naar de Cami de Les Aigées (17), waar we verder
gaan naar links. Vanaf hier volgen we hetzelfde pad als op de heenweg terug naar Monistrol
(1).

De Feiten
Duur: 5:15 uur
Lengte: 19,8 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wit-rood, rood-groen, rode pijlen
Totale hoogteverschil: 1.216 m.
Hoogste punt: 1.236 m.
Moeilijkheid: Zwaar (7/15)

Hoe kom je er?
Met de auto vanuit Barcelona, nemen we de A2 richting Zaragoza / Madrid en nemen afslag
582A richting de C-55 richting Manresa. We
volgen de C-55 ongeveer 14 kilometer tot aan
Monistrol de Montserrat, waar we, als we geluk
hebben, de auto net voor de brug over de
Llobregat kunnen parkeren (volg de
aanwijzingen vanaf punt (3)). Een andere
aantrekkelijke optie is om met de FGC trein te
komen vanuit Manresa of vanaf de Plaza de
España in Barcelona, met lijn R5 of R50 (halte
Monistrol de Montserrat).

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 36.568
Longitude: E 1 51.008
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