
 
 
 
 
 
 
  

Data de la sortida: 13/10/2019 
Número de fitxa: 10/2019 

Excursió pel camí dels Degotalls 
de Montserrat 

▪ Recordeu que es tracta d’una activitat en família a la que no poden assistir menors en solitari i que els responsables dels menors són els pares, 
mares  o tutors que els acompanyen. 

▪ Per tal de fer l’activitat amb el menor risc possible és obligatori seguir en tot moment les indicacions del vocal que la dirigeix. En cas de no fer-ho 
es considerà que en aquell mateix moment es deixa de formar part de l’activitat. 

▪ Recordeu la importància de disposar d’una assegurança apropiada per l’activitat que realitzeu (Al Centre Excursionista Vilassar de Mar podeu 
tramitar la llicència federativa corresponent que inclou l’assegurança anual). 

▪ Participant a aquesta activitat enteneu les dificultats que comporta, informeu que disposeu del nivell que requereix i n’assumiu els riscos, així 
com declareu que el vostre estat de salut permet realitzar-la sense dificultat. 

▪ Durant l’activitat es poden realitzar fotografies i vídeos per ser publicades a la web i xarxes socials de l’Entitat. En cas de voler que eliminem 
alguna fotografia vostre dels nostres canals envieu un correu a pirimarrecs@piri.cat 

 

 

Horaris 

Sortida: a les 9:30 h 

On quedem: Piscina Municipal 
Tornada: cap a les 16:30 h (a   
Vilassar de Mar) 
Vehicle: propi 
 

Material Obligatori: 

✓ Telèfon mòbil (informar al 
responsable de la sortida del 
número) 

✓ Calçat adequat 
✓ Impermeable o paravent 
✓ Mig litre aigua per persona 

 

Material Recomanat: 

✓ Esmorzar 
✓ Dinar 
✓ Motxilla portabebè 
 

Preu: Activitat gratuïta. 

Cost del cremallera: 11 € adults 
(anar i tornar). 

Ticket cremallera menors 
subvencionat pel Piri. 

 

Organitza:            Col·labora:          

 

Presentació del lloc 
On som: 

El passeig dels Degotalls discorre a tocar de les parets que es desplomen des dels plans 
de la Trinitat, situats 200 m per sobre del camí. A sota, amb el Pirineu al fons, la plana 
bull de vitalitat. La vegetació esponerosa, la llum nítida de l’obaga i la impressió de ser a 
mig aire en fan un indret ideal per al recolliment. El recorregut està ornamentat amb 
monuments a artistes i majòliques evocadores de diverses advocacions marianes. En 
l’aspecte botànic destaquen alguns bells exemplars d’arbres, com l’alzina (Quercus ilex), 
el teix (Taxus baccata) o la blada (Hacer opalus). 
 

Com hi arribem: 

Anirem cap a Monistrol de Montserrat amb vehicle propi. Per arribar-hi agafarem 
l’autopista C-32 i la C-58. A Monistrol aparcarem el cotxe al pàrquing gratuït de l’estació 
del cremallera. Pujarem al tren cremallera i farem un recorregut de 15 minuts fins al 
Monestir de Montserrat.  

 

Presentació de l’activitat 
 
Què hi farem: 

Començarem a caminar a les 11.30h del matí fent una suau pujada fins a l’inici del camí 
dels Degotalls. A partir d’aquí no hi haurà gairebé desnivell fins arribar al final del camí, 
al que arribarem mentre observem diferents ornaments culturals i gaudint d’excel·lents 
vistes. Al final del camí, i al costat d’una alta paret majestuosa de Montserrat dinarem i 
descansarem, i amb forces renovades tornarem pel mateix camí fins al punt d’origen, on 
visitarem la Moreneta. Calculem agafar el cremallera per baixar sobre les 14.30,  i  
aproximadament a les 15h estaríem al pàrquing per agafar els cotxes i tornar cap a 
Vilassar de Mar. 

FITXA TÈCNICA 
TIPUS DE RUTA Anada i tornada 
ALÇADA DE SORTIDA I ARRIBADA 161 m (pàrquing de Monistrol) 
ALÇADA MÍNIMA I MÀXIMA 720 m i 849 m (des del Monestir) 
DESNIVELL TEÒRIC ACUMULAT 129 m de pujada i 129 m de baixada 
TEMPS APROXIMAT DE L’EXCURSIÓ 3h (des del monestir, comptant aturades) 
DISTÀNCIA TOTAL 4,2 km (2,1 km d’anar i 2,1 km de tornar) 
DIFICULTAT Molt baixa 
EDAT MÍNIMA ACONSELLABLE Qualsevol edat 
Advertències: Cap advertència en especial. 

 

 



 

 
 

Plànol de la ruta 


