
Via Ferrada Teresina – Montserrat 

 
Nota: Aquesta via ferrada és la més antiga de Catalunya, fou equipada l’any 

1993 per l’escalador Antonio Garcia Picazo. L’aproximació s’efectua des del 

Santuari de Santa Cecilia, Font de la Teula, zona inicial canal del Mejillon, 

canal i xemeneia de Sant Jeroni i finalitza a la mateixa Miranda de Sant Jeroni. 

La primera ascensió del GECT fou realitzada el dia 5 d’octubre de 2003 pels 

companys  Joan Gassol, Joan Sentis, Meli Carrilero i Lluís Díaz. 

 

Data: diumenge 8 d’abril de 2012. 

 

Participants: Joan Gassol, Pilar Fargas i Toni Coll. I en el grup de suport pel 

retorn: Josep Maria Badia, Quico Sugranyes i Josep Cugat. 

 

Ascensions: Agulla de Santa Cecilia (1.080m.) i Mirador de Sant Jeroni 

(1.236m.) 

 

 
 
Descripció: Deixem el vehicle en el 
aparcament del Santuari de Santa 
Cecilia, vora el refugi Bartomeu 
Puiggròs i a un quart de deu iniciem 
l’ascensió. Primer seguim un tros la 
carretera direcció els Brucs, escales de 
ciment a mà esquerra i GR.7-2, que 
deixem aviat, font de la Teula, Canal de 

 

Mejillón que també deixem aviat i continuem cap a mà dreta, senyals de pintura 

blava que porten al inici de la via Teresina. 

 

Darrerament en aquesta via s’hi han efectuat modificacions, la primera és la 

instal·lació d’un pont nepalí vora el pont natural de roca i la col·locació de 

grapes en els dos panys interiors. Abans es feia per l’exterior. 



  
 

Salvem trams verticals equipats amb cable i alguna sirga, girem 180 graus, 

pugem per una part típica de ferrada i assolim l’agulla de Santa Cecilia. Al 

baixar trobem la segona modificació important de la via, abans es tirava un 

ràpel de 20 metres i ara es segueix un instal·lació de micrograpes. 

 

A partir d’aquest punt comença la segona part del itinerari que s’enfila per 

canals plenes de vegetació, molt castigades i descarnades per les inclemències 

del temps. Ja ficats en la canal directe a Sant Jeroni, superem la darrera 

verticalitat de la via, que sens dubte és la part amb mes dificultat, perquè ja s’hi 

arriba un pel cansat i amb les botes enfangades. 

 

  
 

A un quart de dues del migdia, una vegada arribats a la miranda, ens retrobem 

amb els amics que ens esperen i junts anem cap el Santuari de Montserrat i tot 

seguit amb el seu vehicle retornem a Santa Cecilia.  


