Aquesta etapa segueix gairebé en la seva totalitat el GR-6. És
un itinerari sense pèrdua però dur degut a les contínues pujades
i baixades. Arribats a Esparreguera, els ciclistes hauran de pujar a
Montserrat per Monistrol ja que el GR no es pot seguir en bicicleta.
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ALLOTJAMENTS
Els webs www.gencat.cat/empresaiocupacio i
www.catalunya.com faciliten informació detallada dels
establiments turístics dels municipis que integren aquesta
etapa, relació que no reproduïm per raons d’espai.
Les persones interessades poden consultar les publicacions
anuals que edita la Direcció General de Turisme Guia
d’hotels, Guia de càmpings i Guia d’establiments de turisme
rural, així com sol·licitar informació a les oﬁcines de turisme.
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Sant Cugat del Vallès - Montserrat

OFICINES DE TURISME

AJUNTAMENTS

Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

OFICINA DE TURISME
Pl. Octavià, s/n
936 759 952

Collbató

OFICINA DE TURISME
Pl. de l’Era s/n
937 779 076

Montserrat

OFICINA DE TURISME DE
MONTSERRAT-PORTALS D’ENTRADA
Pl. de la Creu, s/n
938 777 777

Pl. de la Vila, 1
935 657 000

Ullastrell

Serra, 17
937 887 262

Olesa de Montserrat

Pl. Félix Figueras i Aragay, s/n
937 780 050

Esparreguera

Pl. de l’Ajuntament, 1
937 771 801

Collbató

Bonavista, 2
937 770 100

Monistrol de Montserrat
Pl. Font Gran, 2
938 350 011

Camí de Sant Jaume

Sant Cugat del Vallès - Montserrat
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La primera referència documental que tenim de Montserrat data del 888 i
dóna compte de l’existència de quatre capelles a la muntanya sagrada. També
sabem que al segle x s’aixecà aquí el monestir de Santa Cecília, del qual
ens queda l’església. Al començament del segle xi, l’any 1025, l’abat Oliba
de Ripoll fundà en aquesta muntanya el monestir de Santa Maria. El més
destacat dels edificis és la basílica, d’estil gòtic tardà molt reconstruït (la darrera
reconstrucció data de 1996). D’una església que s’aixecà aquí a l’inici del
segle xii només se’n conserva la portada. D’aquesta època és també la imatge
tallada en fusta de la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, patrona de
Catalunya. Asseguda en un tron d’or i pedres precioses, la llegenda explica que
la trobaren uns pastors. A la basílica es pot participar dels actes religiosos, la
missa conventual i les vespres. Sovint els càntics de l’Escolania formen part
dels actes litúrgics. És una de les formacions corals infantils més antigues
d’Europa (data del segle xii) i està formada per nens d’entre 8 i 11 anys.
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Important població i terme situats al peu de Montserrat, al sector nord de
la comarca i a la banda esquerra del Llobregat. Antiga població fortificada,
ha crescut molt en els darrers anys a causa de la immigració, atreta per
l’existència de diferents indústries. El nucli antic, on hi havia el castell, té
cases dels segles xvii i xviii. Del castell d’Olesa, en resta un fragment de
muralla que es creu que formava part la base del campanar. Té alguns edificis
vuitcentistes i modernistes, entre els quals destaca
l’antic hotel Gori, vuitcentista, ara ocupat per la
Casa de la Vila i altres institucions culturals i
públiques.
Se surt d’Olesa per la carretera C-1414 en
direcció a Esparreguera. Es travessa el pont
sobre el Llobregat i es gira per un petit corriol
entre horts que s’enfila vessant amunt cap a
Esparreguera.

La població forma un conjunt harmònic d’arquitectura tradicional del país,
amb unes quantes cases especialment remarcables, com ara Can Rogent, un
edifici del segle xviii. Davant de l’església es troba Can Tutor, identificable
per la seva gran porta adovellada i les finestres gòtiques, que era la casa on
vivia el representant de l’abadia de Montserrat.
Més amunt de les restes del castell de Collbató, al peu del massís de
Montserrat, són famoses les coves de Collbató, especialment les del Salnitre
i la Cova Freda. A la Cova Freda, de 150 m de recorregut, s’hi ha trobat
abundant ceràmica del neolític.
Es passa pel costat de l’ajuntament i
es gira pel carrer d’Amadeu Vives fins a
trobar un senyal que indica el camí cap
a Montserrat. Es poden seguir els senyals
del GR-6 o les marques del Camí de Sant
Jaume integrades en la senyalització del
Parc Natural de Montserrat.
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Entrem a Ullastrell per l’avinguda de la Verge de Montserrat. La vila s’allarga
sobre una carena que remata el turó del Rector, dominat per l’església
parroquial de Santa Maria. De marcat caràcter agrícola, les plantacions de
vinya van ser el paisatge característic dels voltants de la vila al llarg dels
segles. Avui dia les urbanitzacions han ocupat el paisatge, tradicionalment
dedicat a l’agricultura.
Cal seguir els carrers de la Serra i d’Enric Prat de la Riba, i prendre el camí
que baixa cap a la riera de Gaià. Un cop a la riera, se segueix aigües avall durant
uns 2 km fins a la confluència amb la riera de Sant Jaume.

Una llegenda ens diu que al camí entre Martorell i Manresa hi havia un hostal
amb una llarga esparreguera que dóna nom al poble que es va anar formant
al seu voltant. Hi destaquen diversos casals dels segles xvii i xviii i, sobretot,
l’església parroquial de Santa Eulàlia, construïda al pas del segle xvi al xvii
(va ser beneïda el 1612).
A Esparreguera, durant la quaresma i la Setmana Santa, és tradició que
s’hi representi la Passió, sobre la vida pública, la passió, la mort i la resurrecció
el
de Crist, els orígens de la qual es remunten al segle xvii.
Llo
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S’arriba a Esparreguera pel carrer de les Hortes i se segueix el carrer de Montserrat rega
tot prenent el camí de Can Comelles. Els pelegrins han de seguir les marques del
GR-6.1 fins al forn de calç de Collbató, on enllacen amb la carretera B-112.
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A l’extrem de llevant del nucli antic s’alça l’antic monestir de Sant Cugat,
l’abadia benedictina més important del comtat de Barcelona i conjunt
monumental notabilíssim. S’aixeca en part sobre restes d’una antiga
fortificació, on, segons tradició, va patir martiri el cristià nord-africà Cugat
l’any 303, durant les persecucions de Dioclecià. En honor seu s’hi va bastir
una petita construcció funerària ampliada als segles vi-vii amb un absis de
ferradura, l’excavació del qual es pot veure al claustre. Probablement aleshores
ja hi havia una petita comunitat, però els orígens més antics documentats
del monestir benedictí es remunten al segle ix. El conjunt monumental era
emmurallat i en resta encara una bona part. Hi destaca l’església de Sant
Cugat, de planta romànica de tres naus, acabada en estil gòtic, amb l’adopció
de voltes d’ogiva a la coberta, i amb un cimbori octogonal de finestrals ogivals.
Se surt de Sant Cugat pel carrer Major fins a arribar a l’avinguda de Rius i
Taulet. Cal travessar les vies de tren i girar a la dreta per l’avinguda de Graells,
fins que aquesta enllaça amb l’avinguda de la Clota i l’avinguda de la Via
Augusta fins a la plaça de Xavier Cugat. Cal seguir cap al centre d’HP en direcció
a la urbanització Can Barata i cap a les Fonts i Can Palet de Vista Alegre.
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