La Mola--Montc
cau

de
es de Co
oll d’Es tenalles
s

4 de gener
g
de 2017
Integrrants: Vice
enç Catafal, Josep M. Farnéss, Manel Molina i Josep
J
Roca
76km amb altures: 11,91km.
Disttància projject.: 11,7
Desnivells: 24
40m. Acum
mulat: 498
8m Temps: 4’44h.

Cotxee: 54km. Manel
M
Molina

Avui ens trobem
m a les 7 de
el matí a Ca
an Vicenç de
d Palou. Arrenquem
A
ttot seguit i en Manel Molina
M
ens vvol portar per
p un camí més direccte sortint de
d l’autopista a Sabaddell Nord, però
p
ens ca
aldrà a
Mata
adepera recctificar per aconseguir
a
l’objectiu. Aparquem
A
a l’Àrea d’essplai de Coll d’Estenalles i a
les 8
8:10. comen
ncem la nostra excurssió. Som els segon co
otxe que haa arribat. El dia emboirat no
es verdes que
semb
bla gaire en
ncertat. Seg
guim les fite
q asseny
yalen la Moola. Passem
m pel Coll d’Eres.
d
Avan
ncem tranqu
uils per la Carena
C
del P
Pagès. A pa
artir de les Pinasses
P
inniciem un de
escens

essgraonat. Després
D
dell trencall ddel Morral del
d Drac in
niciem
l’a scens que ens porta directes
d
a laa Mola (1.10
03m). Hem trobat
divversos exc
cursionistes
s. Alguns baixen co
orrents. D’altres
avvancen a millor ritme que nosaltrees. A l’últim tram ens trrobem
un
n invident acompanyat
a
t d’un parelll de joves que li done
en les
insstruccions per
p salvar
elss obstacles. A les 10
i ¼ ens enta
aulem per
essmorzar. El menjador
esstà ple i ens hi
essplaiem més
s de mitja
hora. En repren
ndre el cam
mí iniciem el retorn pel
p mateix
camíí. El temps ha millorat i encara q ue emboira
at el sol fa
presè
ència bona estona. En
n arribar al C
Coll d’Eres en Miquel
Molin
na i en Jossep Roca s’’animen a p
pujar al Mo
ontcau. En
la disstància hem
m observat una proce
essó d’excu
ursionistes
pujan
nt. Quan arrriben a Montcau (1.05
56m) a 2/4 d’1
d baixen
tot seguit pel frred que ten
nen. Mentre
e els altres dos hem
segu
uit pel camí inicial i arrribem als co
otxes a les 12:50. Al
cap d
de 5 minutss arriben els que han coronat el Montcau.
Juntss decidim anar a din
nar al Reccó d’en Jo
ordi de la
Torre
eta, on trob
barem companys i am
mics. A la sobretaula
s
decid
dim que la propera se
etmana aniirem als Ciingles del
Far i Sant Martí Sacalm. So
ortirem a le
es 7 de Llero
ona.
Text:: Josep M. Farnés
F
Fotog
grafies: Jossep M. Farn
nés i Manel Molina

