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0’ Plaça de la Font Gran. Seguint el carrer de les Escoles en un lleuger ascens, deixem a mà 
esquerra els carrers de la germana Pilar i de Sant Sebastià, i arribem tot seguit al camí de 
l’Àngel. 
09’ Ermita de l’Àngel, 200 m. En la primera línia arquitectònica de la vila, a frec de la 
muntanya, deixem a mà dreta aquesta ermita del segle XVII. Seguim un camí que conserva en 
alguns trams les llambordes del Camí Ral antic. 
17’ Cruïlla, 290 m. Arribem a la carretera BP-1121 i la recorrem breument pujant cap a la 
dreta. 150 m després seguim una drecera a l’esquerra marcada amb graons que ens deixa a 
tocar de l’Encuny de Sant Lluc. 
38’ Coll de Canfranc, 420 m. Arribem a la carena de la Serra de Canfranc al peu del monestir de 
Sant Benet. Uns 300 m després trobarem a mà dreta un passamans de corda instal·lat com a 
ajuda per a caminants poc avesats. 
53’ Monestir de Sant Benet, 535 m. Sortim per l’esquerra a un revolt de la carretera de 
Monistrol a Montserrat (BP-1121). La recorrem breument en sentit ascendent durant 100 m. A 
la dreta de la carretera, a l’alçada de la Colònia Puig, prenem un corriol ascendent entre la 
vegetació frondosa. 
68’ Cruïlla, 645 m, amb la carretera BP-1103 de Can Massana al monestir de Montserrat. Cal 
recórrer la carretera cap a l’esquerra durant uns 800 m fins a trobar a la dreta, senyalitzat, el 
senderó esglaonat que ens torna a l’interior del bosc. 
86’ Camí dels Degotalls, 710 m. Opcionalment, cap a la dreta i uns 110 m després es pot 
accedir als Degotalls. El sender del Portal de Montserrat segueix cap a l’esquerra en direcció a 
l’abadia. 
100’ Plaça dels Apòstols, 715 m. Arribada al santuari. 
 
 


