Sortim de l’alberg Viladoms de Baix (1) i prenem a la dreta el camí que marxa paral·lel
a la carretera en direcció a Castellbell i el Vilar. Aquest camí mor a la carretera que
seguim durant gairebé un quilòmetre. Abans d’un revolt a la dreta, poc després del
senyal que ens indica el quilòmetre 6 de la carretera, trobem a la dreta un camí (2) que
marxa cap al Mas Can Gall de Baix i que voreja uns prats. Quan aquest camí gira a la
dreta en direcció a la casa, neix a l’esquerra un altre camí que ens duu al barri de Can
Prat. Aquí, la ruta que seguim coincideix amb el GR-5 i la Ruta dels 3 Monts, així que
les seves marques ens ajudaran a seguir el recorregut cap a Montserrat. Travessem la
urbanització de Can Prat (3) i arribem a la carretera C-58 (4). La prenem uns metres a la
dreta i la creuem per continuar per un sender que marxa en direcció a l’est. Si seguim
amb atenció les marques, arribarem sense problemes a una pista més ampla que, cap a
l’esquerra, ens durà al Pont de Monistrol, que ens permet creuar el riu Llobregat.
Creuem la carretera C-55 (5) i continuem recte amunt pel Passeig de la Canaleta fins a
la Plaça de la Font Gran. A l’esquerra, el Carrer de la Font ens duu fins a la carretera
BP-1121 (la que puja cap a Montserrat). Nosaltres la prenem uns pocs metres a la dreta i
la creuem (6) per continuar per la pista marcada amb les marques de GR. Un indicador
ens marca la direcció a seguir cap al Monestir de Montserrat pel GR 5. El camí puja
entre marges de pedres grosses fins que planeja sobre una carena i, un xic més enllà, una
casa al costat esquerre del camí. Prenem el sender que s’enfila a la dreta fent zigazagues en successius esglaons fins a arribar a un petit cingle que resseguim per la base
fins que el superem en un gir a l’esquerra, tot pujant per un curt tram en cornisa, fins a
una pista. És el Camí de les Canals i el prenem a l’esquerra, de nou cap a l’est. La pista
puja suaument i voreja la clotada del Torrent de la Valentina. Un xic més enllà marxa, a
mà dreta, la drecera dels Tres Quarts (7), que s’enfila amunt cap al Coll del Cabiró. La
drecera dels Tres Quarts (GR-96) és una opció per pujar al Monestir més curta però més
vertical. Nosaltres seguim recte i travessem el Torrent de la Font del Boix per una
passarel·la de ciment. Arribem al Pla de Sant Bernat. A l’esquerra de la pista, a l’extrem
del Pla de la Carena, hi ha un petit oratori dedicat a Sant Bernat de Menton. Nosaltres
continuem per la pista i travessem el Torrent del Soldat, des d’on la pista puja fins al
Torrent de l’Erola, que també creuem. Més endavant, un primer corriol davalla a mà
esquerra cap a la vall, i al poc, un altre. Aquest és el Camí de l’Aigua, que puja
resseguint el traçat de les conduccions d’aigua del monestir. Continuem per la pista que
puja, travessa una línia elèctrica i més enllà gira a la dreta en un revolt molt pronunciat i
acaba davant de la caseta elevadora de les Aigües de Montserrat. A l’esquerra de la
caseta, un corriol s’enfila fort amunt fent ziga-zagues amb trams d’escales d’obra.
Anem seguint sempre les marques de GR fins a una cruïlla de camins (8). El que ve per
la dreta és la drecera dels Tres Quarts. Nosaltres seguim pel camí de l’esquerra, que
ressegueix les conduccions d’aigua. Un cop superada la Roca dels Corbs, arribem a una
pista que prenem a l’esquerra, i una mica més enllà, el camí que duu a la Santa Cova.
Marxem a la dreta pel camí cimentat vers el Monestir, al que arribem després de superar
un tram de forta pendent amb esglaons (9). Seguim amunt, i després de la plaça, prenem
les escales que pugen a la dreta del Brollador del Portal i creuem el Torrent de Santa
Maria per un pontet de fusta. Aquí neix el Camí de Sant Jeroni, que comença amb un
tram de moltes escales conegudes com les Escales dels Pobres. Superarem l’estret Pas
dels Francesos i arribarem a una petita clariana, el Pla de Santa Anna. El camí planeja
una mica, voreja la Panxa del Bisbe i davalla un xic fins al Torrent de Santa Maria (10)
que creuem. Des d’aquí, el sender travessa un espès alzinar a mesura que va ascendint

paral·lel al torrent, que a voltes ressegueix i travessa. Així fins a un tram de ziga-zagues
que ens duu a una cruïlla. Per l’esquerra ve el camí que prové, vorejant els Gorros, del
Funicular de Sant Joan (una opció pels que volen caminar un xic menys), i per la dreta
marxa el que duu a Sant Jeroni i que és el que nosaltres prenem. Una mica més amunt,
davant de l’Ermita de Sant Jeroni (11), trobem una altra cruïlla que prenem a l’esquerra
i que en poca estona ens porta al cim més alt del massís, Sant Jeroni (12). La tornada la
podem fer pel mateix lloc o pel camí que duu al Funicular de Sant Joan (consultar
horaris) i, des del monestir, una bona opció és tornar a Monistrol amb el cremallera
(consultar horaris). Per tornar a l’alberg, desfarem les nostres passes o prendrem el tren
fins a l’estació de Vacarisses, a 3 km de l’alberg.

