
La Mola i el Montcau des de Coll d’Estenalles 
17 de febrer de 2016  
 

Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Julià Pratginestós i Pep Pous 
 
Distància: Projectada 13,14 amb altures 13,44 Km. Temps: 5’22 

Desnivells: 241 m.  Acumulat: 593 m.     Cotxe:. 70 Km.  Vicenç Catafal i Manel Molina 

Degut a la nevada del cap de setmana passat, canviem la sortida al Taga i per prudència 
decidim anar a la Mola i el Montcau des de El Coll d’Estenalles.  
Sortim a les 7 del matí de Can Vicens de Palou. Avui portem un convidat a la sortida en Pep 
Pous. Sortim direcció a Terrassa, Matadepera i Coll d’Estenalles, on aparquem a les 8 del matí. 
Matí molt fred -4 graus ens abriguem i  comencem a caminar a les 8,05  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, 
matí fred i amb bon sol, amb unes vistes precioses.  
Pugem directes fins a la Mola de 1.107 m, ja són les 11h, portem tres horetes caminant. 
El restaurant està obert i decidim esmorzar dins prenem una beguda i estem més calentets, 
molta gent per  arreu, caminant, corrent. Esmorzem molt bé en una  taula acollidora. 
De baixada girem cap als Òbits, on contemplem la balma, el safareig i altres restes 
d’edificacions. Seguim i passem per la font Flàvia i recuperem el camí al Collet dels Tres 
Termes. Continuem fins al Coll d’Eres on iniciem l’ascens al Montcau de 1056 m, on hi arribem a 
les 13 h trobem unes noies joves que baixaven, ens diuen que al cim fa molt fred. A dalt fem 
unes fotos i veiem bones vistes. Baixem pel dret, directes al camí de pujada arribem a 
l’aparcament a 13,30 h. Decidim anar a dinar al Rubell, restaurant de Monistrol de Calders, a les 
postres mengem ensaïmada de Menorca que han portat els Ginesters que hi varen ser la 

setmana passada.  
La propera  setmana, sortida local pel 
terme municipal. A les 9 h ens 
trobarem a Can Vicens (tres horetes i 
no esmorzar) ja que tenim festa  
aniversari dels Ginesters 12 anys i 
calçotada, els que no vinguin a 
caminar, ens trobarem a les 12,30h a 
Can Vicens. 
Text: Miquel Maymó    
Fotografies: Joan Corbera 


