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Distància: Projectada 13’03 i amb altures 13’28 Km. Temps: 5’18 Desnivells: 270 m.  
Acumulat: 649 m.                             Cotxe:. 77 Km.   Miquel Maymó i Josep Roca 

 

Arrenquem a les 6 de Llerona i -quasi per unanimitat- decidim canviar la ruta i anar a la Mola, 
davant els anuncis meteorològics i l’experiència de les dues setmanes anteriors. Arrenquem cap 
a Terrassa, Matadepera i Coll d’Estenalles, on aparquem. Pel camí observem la Mola 
completament coberta pels núvols. Arranquem a caminar a les 7 i ¼ i passem pel davant del 
Centre d’informació del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Seguim les fites de color 
verd cap a la Mola. Passem pel Coll d’Eres i seguim per la Carena del Pagès amb els seus 
corresponents desnivells. Ens arribem al Morral del Drac sense entrar-hi. Retornem al camí i 
roineja sense importància. Pugem directes fins a la Mola de 1.107 m (o com diu la placa: Sostre 
comarcal del Vallès Occidental de 1.104 m.).  El restaurant La Mola no obre fins a les 10. Anem 
a arrecerar-nos al pedrís de l’accés oest de l’església del Monestir de sant Llorenç, i a les 9 i ¼ 
esmorzem. Ens hi trobem una colla de Sabadell i Terrassa que marxen aviat. Mentrestant la 
muntanya està emboirada. Anem baixant i sorprenentment clareja. Tornen a aparèixer els 
comentaris sobre l’oportunitat perduda de pujar al Comabona. S’amplia la visió i gaudim de 



l’espectacle de clarobscurs. De baixada trenquem caps als Òbits, on contemplem la balma 
obrada, avui deshabitada. A la sortida hem de reagrupar-nos després d’un petit desconcert. 
Seguim i passem per la font Flàvia i recuperem el camí al Collet dels Tres Termes. Pel camí 
observem el majestuós roure del Palau. Continuem fins al Coll d’Eres on iniciem l’ascens al 
Montcau de 1.066 m, on hi arribem a les 12 h. Saludem al guaita forestal del parc. El paisatge 
s’enfosqueix i sentim tronar durant tota la baixada. Recuperem el camí d’anada i a 2/4 de 1 
arribem a l’aparcament.  Decidim anar a dinar al Rubell restaurant de Monistrol de Calders. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana anem al 
Comabona des del Coll de les Bassotes, si el temps 
ho permet. Sortirem a les 6 dels Gorcs. 
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