
La Mola des de Coll d’Estenalles 
12 de desembre de 2012   
 

Integrants: Josep Carbonell,  Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Ismael Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep 
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 12’04 Km i amb altures 12’37 Km. Temps 4’32  
Desnivells: 222 m. Cotxe: 54 km Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem al Ramassar a 2/4 de 8 i 
arrenquem cap a Palou, on s’incor-
pora en Julià Pratginestós. Seguim 
cap a Matadepera fins al Coll d’Este-
nalles. Aparquem a ¾ de 9. Iniciem 
l’excursió per la pista asfaltada que 
passa pel Coll d’Estella fins al Coll 
d’Eres, on hi trobarem una colla de 
Sant Feliu de Codines. Seguim per la 
Carena del Pagès. Camí molt ben 
assenyalat, bastant planer amb 
desnivells rocosos puntuals. Trobem 
que el darrer tram s’ha intervingut 
fent-lo més accessible. Ens agrupem i arribem al cim de la Mola (1.107 m) a 2/4 d’11 
tocats. Pel camí hem trobat nombrosos excursionistes, malgrat fa un dia gris i fred, amb 
poca visió. Esmorzem arrecerats al prat del davant de l’accés a les dependències de 



l’antic monestir de Sant Llorenç del Munt. Després 
accedim al vestíbul de l’església, que trobem 
tancada. Iniciem el descens pel mateix camí i ens 
desviem cap al singular monòlit del Morral del 
Drac per contemplar la seva cova. Retornem al 
camí inicial. Ens desviem per visitar les 
sorprenents balmes obrades dels Òbits. Després 
recuperem el camí i ens trobem una colla 
d’excursionistes amb amics comuns. En arribar al 
Coll de les Eres, mentre en Josep Carbonell i Pep 
Comas retornen directes, la resta pugem, pel camí 
recomanat per tal de protegir-lo, al Montcau 
(1.056 m). Arribem al cotxe a la 1’19 h. Retornem 
a Granollers, doncs avui és un dia especial. Ens 
retrobem i entaulem a can Fernando de Palou 
amb els en Vicenç Catafal, Ricard Caussa, Josep 
Oranias i Jaume Ventura, que no ens han pogut 
acompanyar per diversos motius (alguns s’acom-
panyen amb crosses). Celebrem les festes del 
Nadal. Brindem amb cava i en Vicenç Catafal 
s’afegeix amb més cava pel seu aniversari. A la 
propera setmana anirem al Castell de Montsoriu 
des de Breda.  Sortirem a 2/4 de 8 del Ramassar. 
 

 

Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Joan Corbera 


