
Funicular de Sant Joan. La idea va néixer el 1913. Aprovat  el 1921, la societat 

mercantil denominada Funicular Aeri de Montserrat a Sant Jeroni es va crear el 
1922. Les obres s'inicien el 1923 i conclouen en 1929. Una vegada conclòs es va 
convertir en el més inclinat d'Europa. Es va posar en servei el 29 de juliol de 1929. 
El 1983 es va suspendre el servei del funicular per clars símptomes d'envelliment i 
no va tornar a transportar més passatgers. Entre 1983 i 1986 es va utilitzar puntual-
ment per al trasllat de personal de serveis i en una sola cabina. A la fi de 1987 es 
va clausurar definitivamente. 
Entre 1988 i 1995 es van desmuntar els cables, es van baixar les cabines, es va 
demolir l'estació inferior i es van retirar els motors. Fou remodelat el 1997. El recorregut  és espectacu-
lar, ja que la paret i el sostre del vagó són de vidre i ofereixen una visió vertiginosa del recinte del mo-
nestir i del barranc per on puja l'enginy.  El seu traçat, amb pendents del 65%, supera un desnivell de 
250 metres amb un recorregut de 500 metres.  
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Funicular de Sant Joan—Pla de les Taràntules— Cruïlla camí vell—Ermita Sant Jeroni - Cim de 

Sant Jeroni—Tornada a Est. Superior Funicular Sant Joan—Cruïlla camí Collbató—Ermita Sant 

Miquel—Mirador Sant Miquel — Mones%r de Montserrat.   Dades de la sor%da ( longitud 10,9 

kms; desnivell: 266 m     i 516m    ) 

Pla de les taràntules. En aquest pla hi ha l'estació superior del funicular de Sant Joan. Iniciarem la ru-

ta seguint el camí Nou de Sant Jeroni, que passa pel peu de Les 
Gorres i enfila fins al punt més alt de Montserrat. Passarem per 
davant de quatre agulles característiques anomenades "Gorres", 
la més alta i amb una creu dalt del cim és la Gorra Frígia. 
Anirem seguint el camí principal. Després d'un pas estret entre 
roques, hi ha un mirador a la nostra esquerra, el "mirador de la 
Serra de les Paparres", per observar les magnífiques vistes pa-
noràmiques. 
El camí es dirigeix a la capçalera de la vall, entra al bosc i creua el torrent de Santa Maria per una pas-
sarel·la amb barana de fusta. 
Al bosc d'alzines pel qual es transita hi ha plantes enfiladisses com l'heura, l'arítjol i el lligabosc. També 
arbustos típics de l'alzinar mediterrani (marfull, arboç i aladern). En zones obagues podem veure au-
rons, servers, avellaners i grèvols. 

Sant Jeroni és el cim culminant de la muntanya de Montserrat, amb 
una alçada de 1.236 metres. El cim de Sant Jeroni és a la confluència 
dels límits dels termes municipals del Bruc a l'Anoia, de Marganell al 
Bages i de Collbató, al Baix Llobregat. 
Prop del cim hi havia una ermita (després reconvertida en restaurant 
(segle XX). En una crònica de 1932 s’explica que el restaurant de Sant 
Jeroni és del propietari de la Fonda de les Coves, de Collbató. L’explo-

tació anava a càrrec dels senyor Pere Bacaris-
sas. El restaurant tenia dues sales. Cada dia 
un burret fa un doble viatge per portar-hi provi-
sions.), una capella (encara dempeus) i l'esta-
ció superior del Funicular Aeri de Sant Jeroni, 
avui tancat, al Mirador del Moro. 

Al cim podem trobar-hi un vèrtex geodèsic. 

És considerat el cim més alt (el "sostre") de les comarques del Bages i l'Anoia. 



 Capella de Sant Miquel. Hi ha referències històriques de Sant Miquel a l'any 1211, quan Guillem de 
Montserrat i la seva muller Beatriu cediren a la Verge els drets que tenien a la quadra i dependències, 
que pertanyien a Sant Miquel. En la Crònica del rei Pere IV d'Aragó, quan comenta la seva anada a 

Montserrat el 29 d'abril de 1344 esmenta una església apel·lada Sant 

Michael. 
 Durant la guerra amb França, el 17 de maig de 1810, l'enginyer coro-
nel Rey, governador militar de Montserrat, amb la missió de preparar la 
defensa de la muntanya, enderrocà la capella perquè no poguessin for-
tificar-s'hi els enemics, i les tropes mutilaren i llençaren la imatge del 
Sant a un bardissar. Aquesta imatge actualment consta com a peça 

històrica al Museu del Monestir. 
 El dia 29 de setembre de 1870, diada de Sant Miquel, va ser beneïda una nova capella erigida damunt 
dels antics fonaments, amb una bonica creu de terme enfront. Contemporàniament s'hi ha bastit un vis-
tós edifici com a capella. 

Mirador de Sant Miquel. Creu de Sant Miquel (770m), Compte amb unes 
magnifiques vistes des dels Pirineus fins al delta del Llobregat, a més 
de les panoràmiques del conjunt de Montserrat. 
Es tracta d'una Creu de ferro que recorda les creus que coronen els 
turons montserratins en els gravats medievals i barrocs. 

Santa Maria de Montserrat és un monestir benedictí situat a la muntanya de Montserrat, al terme mu-
nicipal de Monistrol de Montserrat (el Bages), a una altitud de 720 m sobre el nivell del mar. És un 
símbol per a Catalunya i ha esdevingut un punt de pelegrinatge per a creients i de visita obligada per 
als turistes. L'actual abat és Josep Maria Soler i Canals. 
El complex monàstic, juntament amb les dependències i els serveis annexos, conforma un petit nucli 
de població que, segons el cens del 2006, tenia 68 habitants. 
La basílica de Montserrat és d'una sola nau, construïda el segle !#$ amb una estructura gòtica.  
Les pilastres, balustrades i ornamentació, responen a models renaixentistes. De l'antic conjunt romà-
nic, només en resta una portalada que ara és situada, entrant a l'església, al començament del lateral 
dret del claustre construït en atri de la basílica.  

Està formada per cinc arquivoltes en degradació, 
quatre de les quals recolzen en columnes a partir 
d'una imposta; l'última imposta protegeix tot el 
portal i està parcialment destruïda. La iconografia 
que es troba a la decoració escultòrica oposa l'An-
tic i el Nou Testament: Samsó amb els lleons i 
Adam i Eva, per un costat, i escenes de la Verge 
Maria i la vida de Jesús, per l'altre. També hi ha 
gran varietat d'animals i monstres, i decoració ve-
getal. Al timpà hi ha una imatge de la Mare de 
Déu d'època posterior. 


