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Un dels objectius d'aquesta activitat és donar a conèixer les rutes històriques jacobees utilitzades pels pelegrins per anar des de 

Barcelona al Monestir de Montserrat, i que el formen dos itineraris:  
 

(I) El Camí de Sant Jaume del Llobregat (que remunta el Llobregat fins al peu de la muntanya de Montserrat), i (II) el Camí de 

Sant Jaume per Sant Cugat del Vallès i Terrassa (travessant la serra de Collserola), més la variant per Ullastrell i Olesa de 

Montserrat.  
 

Us convidem a participar en aquest cicle d’excursions mensuals.  
 

“Camí de Sant Jaume del Llobregat” 
 

 
 

 

De Barcelona a Montserrat per Cornellà, Molins de Rei, Martorell i Collbató (59,25 km) 
      

PROGRAMA PREVIST: 
 

13 Febrer 2022. 1a etapa. Barcelona - l’Hospitalet de Llobregat - Cornellà de Llobregat (10,89 km)   
 

6 Març 2022. 2a etapa. Cornellà de Llobregat - Sant Joan Despí - Sant Feliu de Llobregat - Molins de Rei (11,11 km) 
 

8 Maig 2022. 3a etapa. Molins de Rei - Martorell (12,66 km) 
 

12 Juny 2022. 4a etapa. Martorell - Abrera - Esparreguera (12,33 km)  
 

25 Setembre 2022. 5a etapa. Esparreguera - Collbató - Montserrat (12,32 km) 
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NOTES DELS ORGANITZADORS 
 

* Activitat gratuïta i oberta a totes les persones que vulguin participar. 
 

* Aquest cicle està organitzat conjuntament per les Associacions d’Amics del Camí de Sant Jaume de: l’Hospitalet de 

Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecans, Manresa, 

Barcelona i la col·laboració d’Excursionistes.cat. 
 

* En principi, està previst fer les excursions el segon diumenge de cada mes i haver finalitzar a les 14:00 hores. 
 

* Inscripcions i més informació al correu electrònic: camisantjaume.barcelona-montserrat@hotmail.com 
 

* Tancarem les inscripcions en arribar a 40 persones inscrites. 
 

* Cada participant s’haurà de portar l’esmorzar i beguda. 
 

DESPLAÇAMENTS: 
* Els desplaçaments d’anada i tornada és faran en transport públic, el cost del qual va a càrrec de cada participant. 
 

OBSERVACIONS: 
* Caldrà observar en tot moment les normes establertes per les autoritats sanitàries i fer ús de la mascareta.  
 

* S’aconsella participar a la sortida amb la pauta de vacunació completa i portar el Passaport COVID. 
 

* Els organitzadors no es fan responsables dels danys que puguin causar o causar-se els participants derivats 

d’imprudències o negligències dels mateixos.  
 

* El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes.  
 

CREDENCIAL: 
* Es facilitarà credencial a tots/es els/les pelegrins/es per posar el segell acreditatiu de pas. Cost: 2 €. 
 

TRACKS 
1a etapa. Barcelona - l’Hospitalet de Llobregat - Cornellà de Llobregat (10,89 km)   
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-1a-etapa-

barcelona-a-corne-91679977 
 

2a etapa. Cornellà de Llobregat - Sant Joan Despí - Sant Feliu de Llobregat - Molins de Rei (11,11 km) 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-2a-etapa-

cornella-de-llobr-91680623 
 

3a etapa. Molins de Rei - Martorell (12,66 km) 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-3a-etapa-

molins-de-rei-a-m-91680762 
 

4a etapa. Martorell - Abrera - Esparreguera (12,33 km)  
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-4a-etapa-

martorell-a-espar-91680828 
 

5a etapa. Esparreguera - Collbató - Montserrat (12,32 km) 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-5a-etapa-

esparreguera-a-mo-91680920 


