Sortida

Monistrol de Montserrat - Montserrat
(Visita cultural i camí a la Santa Cova)
Dia

Diumenge 2 de febrer de 2020

Hora

07:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

Sortida en bus: la Ràpita, Autopista del Mediterrani (AP-7), Monistrol de Montserrat. Pujada en
tren cremallera des de Monistrol de Montserrat fins a Montserrat.

Dificultat

fàcil amb pujades i baixades. Ruta senyalitzada.

Temps

3 hores aproximadament.

Preu

El preu de l’excursió inclou el viatge en bus, el tren cremallera, i l’assegurança.
Socis federats: 20 €, Socis no federats: 25€; No socis: 30€.
Important: Per confirmar reserva avançar el pagament de l'excursió a la reunió setmanal dels
dijous abans de la data de viatge. En cas de no poder realitzar el pagament posar-se en contacte
amb els organitzadors. Gràcies.

Observacions

Opció 1: Camí a la Santa Cova.
La caminada s'inicia davant de l' estació del cremallera de Montserrat. Passejada des del monestir
de Montserrat fins a l'indret on, segons la tradició, va ser trobada la imatge de la Mare de Déu de
Montserrat que discorre per un rosari monumental i raconades amb boniques panoràmiques dels
parcs naturals de la Muntanya de Montserrat i, a la llunyania, de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Opció 2: Ruta cultural, pels racons més importants del santuari de Montserrat. Visita a la imatge
de la Mare de Déu de Montserrat, anomenada popularment La Moreneta. És una talla romànica
policromada del final del segle XII.
Montserrat, a més d’un monestir i un santuari, és un indret espectacular des del punt de vista
geològic i un important centre cultural. El santuari compta amb un ric patrimoni artístic, històric i
natural. Un veritable museu a l’aire lliure. Un mapa i un llibret componen el material gràfic del
Museu a l’aire lliure. El llibret conté la descripció de tots els elements que conformen el patrimoni
artístic i natural de Montserrat.
11:00

MISA CONVENTUAL

12:00

SALVE Y VIROLAI. L'Escolania de Montserrat, que està al servei del santuari, és una de
les escoles de música més antigues d'Europa.

Esmorzar

De motxilla a l’àrea de pícnic de Montserrat.

Dinar

De motxilla a l’àrea de pícnic de Montserrat.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent, 2)
tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Caminar és salut
Amb el suport
Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

Sortida

Monistrol de Montserrat - Montserrat
(Visita cultural i camí a la Santa Cova)
Notes


Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat.



Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable.



L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els participants,
encara que vetllarem per evitar-los.



Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicència federativa de l’any
2020.



A la muntanya no encenguem cap foc.
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