
La Mola i El Montcau des de Coll d’Estenalles 
16 de desembre  2020  

Integrants: Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas, Pep Comas, 

Joan Corbera, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Josep Pous, Josep 

Roca, Josep Rodri. 

Distància: 13,9km Temps:5,40h Temps en moviment:4,11h Desnivell:586m+ Temp:6 graus 

Cotxe: 70km Jaume Bertran, Josep Carbonell, Josep Pous. 

 Avui som 10 de colla. Sortim a les 7 del 

matí de Can Vicens de Palou, anem 

direcció a Terrassa, seguim cap a 

Matadepera i Coll d’Estenalles. Són les 

8,30h i aparquem al pàrquing del parc. . 

Matí clar i ventós,hi ha molta gent, estem a 

6 graus, ens abriguem i comencem a 

caminar, passem per davant del Centre 

d’informació del Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac. Seguim les fites 

de color groc cap a la Mola, és el punt 

culminant del massís de Sant Llorenç del 

Munt i el sostre comarcal del Vallès 

Occidental, 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, les vistes són precioses. 

Pugem directes fins a la Mola de (1.103,25m). Al cim s’hi troba el monestir d’estil romànic, de 

l’orde dels benedictins, data del 947, ja l’esmentem per primer cop esglésies. El darrer monjo llec 

deixa el monestir al 1804,i posteriorment va ser saquejat per l’exèrcit francès de Napoleó 1809 i 

fou restaurat entre el 1948 i 1950 també l’hostatgeria de Sant Llorenç de Munt. Al 1972 es va 

aprovar el projecte de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac. 

 Ja són les 11h, portem tres horetes caminant. El restaurant està obert però nosaltres esmorzem a 

fora, arrecerats del vent amb un bon sol, molta gent per arreu, caminant i corrent.  

Ens fem les fotos de grup reivindicatives LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. 

 

 



                                                                                 

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 13,45 h trobem uns 

nois joves que baixen, ens diuen que al cim hi fa molt vent. A dalt fem unes fotos i veiem bones 

vistes. 

L’ agrupació excursionista de Mura està fent el Pessebre (tradició de ja fa quaranta anys)  

Baixem pel dret directes a l’aparcament arribem que són les 14,30 h. 

Anem a dinar al restaurant el Rubell de Monistrol de Calders. Per temes de COVID ens posen en 

tres taules. Ben atesos.  

La propera setmana, sortida per Osona, Creu de la Miranda i Sant Sebastià des de Sentfores.  

Sortirem a les 7h de l’àrea esportiva de Corró de Vall. 
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