
SANT JERONI 
 
 

Aquest mitjà de transport avui no existeix i en queden pocs indicis del seu passat. 
L’estació inferior i algun resta d’una vella cabina foren destruïts pels aiguats de l’any 
2000 i l’estació superior avui està transformada com el Centre de Telecomunicacions de 
Sant Jeroni. De la pervivència d’aquest telefèric només en queda un nom de referència, 
la paret de l’Aeri de Sant Jeroni coneguda també com la paret de Sant Jeroni, mítica i 
afamada paret de gran recorregut vertical apreciada per molts escaladors. Tot i que, si 
fóssim molt estrictes, el nom de paret de Sant Jeroni, no és l’apropiat ja que la paret per 
la qual pujava l’aeri de Sant Jeroni era la paret del serrat del Moro, ja que la paret de 
sant Jeroni, on hi ha el cim queda en la següent serralada. Per això Jordi Oliver i Pausas, 
animador del grup Amics de Montserrat i gran coneixedor de la muntanya, proposà el 
nom de Paret del Serrat del Moro. Josep Galobart i Soler, monjo estudiós de la 
toponímia montserratina, és partidari de recuperar el nom antic de Roca Ampla, 
juntament amb el de Paret del Serrat del Moro. 
 
Segons la documentació de 1789, el nom original era Roca Ampla i el seu cim era 
denominat Mirador del Moro indret on avui hi ha el centre de telecomunicacions situat 
a l’extrem del serrat del Moro on hi ha el Montcau o roca del Moro. Es desconeix 
l’origen d’aquesta denominació de Moro. Per això Jordi Oliver i Pausas, animador del 
grup Amics de Montserrat i gran coneixedor de la muntanya, proposà el nom de Paret 
del Serrat del Moro. Josep Galobart i Soler, monjo estudiós de la toponímia 
montserratina, és partidari de recuperar el nom antic de Roca Ampla, juntament amb el 
de Paret del Serrat del Moro. 
 
La idea de fer un aeri per pujar a Sant Jeroni  sorgí l’any 1913 i l’aprovà el govern l’any 
al maig de 1921. Per construir l’aeri es creà una societat mercantil anomenada 
Funicular Aéreo de Montserrat a San Jerónimo el 22 de maig de 1922. Les obres 
començaren l’any 1923 i s’allargaren fins 1929. L’aeri de Sant Jeroni entrà en 
funcionament el 29 de juliol de 1929 i en aquells temps era el mitjà de transport per 
cable més inclinat d’Europa. En el seu tram final cobria una pendent del 200%. El 
projecte d’aquest aeri el feu l’enginyer industrial Ramon Soler i Vilabella soci del 
Centre Excursionista de Catalunya. La longitud total de recorregut de l’aeri era de 650 
en una sola portada, el desnivell superat era de 535 metres i la projecció horitzontal era 
de 410 metres. Hi havia dos cables carrils per cada cabina, una de pujada i l’altra de 
baixada. Cada cabina té una capacitat per 24 persones i són arrossegades per un cable 
tractor de 30 mil·límetres de diàmetre. L’estació superior es trobava situada sota 
l’anomenat mirador del Moro. L’estació inferior es trobava situada al kilòmetre 7,7 km 
de la carretera de can Maçana, molt a prop del monestir de Santa Cecília. 
 
L’any 1985 deixà de transportar passatgers, tot i que entre aquest any i fins el desembre 
de 1987 encara es feren alguns viatgers relacionats amb el seu manteniment. L’any 1985 
s’havia desmuntat l’estació superior i l’any 1988 es tragueren els cables. L’any 1996 es 
transformació l’estació superior per acollir el Centre de Telecomunicacions el qual, anys 
després es remodelà per ordenar la dispersió d’antenes que hi havia en un primer 
moment. 
  
En Josep Fatjó i Gené, en el seu llibre Història de l’Escalada a Montserrat recull part 
de la història d’aquest aeri i algunes anècdotes relacionades amb els escaladors. Existeix 



un interessant llibre de Josep Batlle on explica tota la història d’aquest aeri. També la 
revista Carril editada per l’associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona publicà 
l’any 1995 diferents articles sobre aquest aeri i els funiculars de la Santa Cova i de Sant 
Joan. 
 

 
Il·lustració 1 Postal de l'Aeri de Sant Jeroni. Al peu de la carretera es veu l'estació inferior de l'Aeri 
i més enllà vàries de cases del que era la Còlonia Puig 


