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El mes de juliol de l’any 2007 es va inaugurar aquest museu ubicat en el segon pis del 
magnífic edifici modernista de Can Casas, que acull també les dependències 
municipals. Després de veure l’audiovisual titulat “Sensacions verticals”, on en cosa de 
12 minuts es contempla una escalada a la mítica agulla montserratina del Cavall 
Bernat, es passa a la primera part del museu dedicada a l’escalada del massís, on hi ha 
plafons explicatius i exposició de materials – alguns de l’època pionera-, llibres de 
registre, reproducció de les agulles, etc.  

L’altra part és dedicada a les batalles del Bruc, tema molt arrelat a la població, com ho 
demostra que cada any se celebri la Festa del Timbaler, en commemoració a les 
batalles que van tenir lloc els dies 6 i 14 de juny. Aquí es poden veure plànols, 
documents relacionats amb els fets bèl·lics –cal destacar el llibre d’òbits del 1808-, 
fotografies d’actes commemoratius, uniformes i armes, alguns dels quals són 
reproduccions pensats expressament perquè pugui tocar-ho la mainada.  

Tanmateix, s’ha creat l’associació “Amics del Museu de la Muntanya de Montserrat del 
Bruc”, amb la voluntat d’agrupar tothom que estigui interessat pel contingut del 
Museu, a fi d’assessorar i col·laborar en les tasques que permetin el ple funcionament, 
així com la promoció de diversos aspectes, tant esportius com culturals de la muntanya 
de Montserrat. 

Quan hom surt d’aquest museu té la sensació de poca cosa. Crec que és l’únic museu 
dedicat a la muntanya – en aquesta ocasió, la serralada de Montserrat- que hi ha a 
Catalunya. Desconec si n’hi ha algun a l’Estat Espanyol. Possiblement, el més proper, 
cal anar-lo a cercar a França, concretament a Xamonix, i per aquest motiu s’espera 
poder trobar més informació ja que Montserrat, a més d’escalada, té molts més 
atractius.  

També és una llàstima que l’espai sigui tan escàs, ja que es redueix a la segona planta 
d’un edifici – magnífic, això si-, que fou construït com a vivenda i que ara s’ha 
rehabilitat –com s’ha pogut- per albergar el museu.  

I per concloure també és llàstima que les visites siguin concertades – cal trucar al 
telèfon 93.771.00.06 de l’Ajuntament del Bruc- i que, en el moment d’escriure 
aquestes línies, es redueixen només els dilluns al matí.  

Desitgem que en un futur –esperem que no gaire llunyà- aquestes mancances, 
materials exposats, ubicació i sobretot els dies i horaris de visites es puguin solucionar.  

 


