La Mola des de Matadepera
28 de desembre de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Josep
Maria Farnés, Carme Guri,
Jaume Muntan, Josep Oranias,
Ismael Porcar, Julià Pratginestós i Josep Roca
Distància: projectada 6’16 Km. amb altures 6’29m.
Temps 3’46
Desnivells:total 396 m. Acumulat 444 m.
Cotxe: 50 Km. Josep Carbonell i Josep Oranias
Ens trobem a les 8 del matí als Ramassar. Al
passar per Palou s’hi incorpora en Julià
Pratginestós. Amb l’expedició complerta prenem
l’autopista AP-7, fins a Badia del Vallès on agafem
la C-58 fins a Terrassa, on trenquem cap a
Matadepera. Aparquem al carrer Vista Alegre i
comencem a caminar a les 9. Iniciem una forta
pujada que ens porta al peu del Cavall Bernat.
Després d’uns dubtes seguim un camí desgastat i
amb molta pedra i arrels. Quan trobem un camí molt
fressat el seguim, però aviat ens adonem que ens
desviem del nostre projecte. Com sigui que el camí
és agradable, decidim seguir-lo, fins a recuperar la
nostra ruta. La muntanya és plena de camins i
corriols. Trobem indicacions amb pals metàl·lics i el
seguim. Ens porta per un camí empedrat on divisem
Can Pobla. Fem diverses parades per agrupar-nos,
normalment a miradors. Seguim per un congost ran
de la roca Colom i arribem a la Mola a 2/4 de 11.
Poques senyals hem trobat pel camí. Uns punts
vermells i unes febles fletxes verdes, però que
algunes havien tapat amb pintura fosca. Dalt la
Mola (1107 m) hi trobem nombrosos excursionistes.
Fa un dia esplèndid i en plenes festes familiars han
aprofitat per pujar aquest cim. Esmorzem a l’exterior
del Monestir de Sant Llorenç. A continuació del
desnivell on seiem hi ha els ases fermats. Després
de la foto de grup iniciem el descens pel camí
d’anada. Vigilem prendre el camí correcte, però
aviat ens desviem fins al peu de la Roca de les

Onze Hores i retornem fins a recuperar el
camí de pujada. Passem pel Cavall
Bernat i arribem a l’aparcament a ¾ d’1.
Després d’unes considerables voltes amb
cotxe per Matadepera a la recerca d’un
restaurant, decidim retornar a Granollers.
Parem a can Fernando de Palou. A la
sobretaula decidim que la propera
setmana anirem a Roses i pujarem a Cap
Norfeu i/o Pic de l’Àliga. Sortirem a les 7
del Ramassar.
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