
La Mola i el Montcau 
(14/03/2009) 

 
 

 0.00 hores  Antics Dipòsits d’aigua del poble de Matadepera (648m). Els dipòsits 
ara no es veuen en lloc però antigament havien estat en aquesta zona.  Tenim a la vista el Cavall Bernat. 

 Per accedir a la Mola tenim diverses opcions, la més habitual es pujar pel camí dels Monjos que és el que seguirem en el primer moment i el 
que està més ben senyalitzat (marques blanques i grogues). També hi podríem pujar per Can Robert, per Can Pobla o pel Cavall Bernat. 

 Encetem la caminda seguint el camí dels Monjos per deixar-lo al cap d’uns 2 minuts, a la primera bifurcació que trobem, agafem el camí de 
la dreta per seguir el camí de la Senyora.  Aquest camí és menys transitat i ens ensenyarà una vista menys 
coneguda de la zona on ens trobem. 0.15 hores Petit Mirador (804m). 
Continuem pujant i trobem una bifurcació sense senyalitzar, a dreta ens portaria cap a Castellà (camí tallat per una arbre). Seguim el camí de 
l’esquerre. Comencem a trobar alguna marca verda ocasional. 

0.22 hores Avenc de la Codoleda (825m). El camí va planejant i comencem a tenir a la vista Sant Llorenç Savall i 
a la dreta ens queda un pic de curiosa forma la Castellassa.  Paral·lel al camí de la senyora però uns metres més a munt tenim el 
camí de la Font Soleia. 0.40 hores Baumes davant Castellassa (855m).  
Continuem resseguint aquest camí força planer en alguns trams, que sinó el deixéssim ens portaria a la canal de Santa Agnès, on hi ha un 
antic convent. 1.07 hores Deixem el camí de les Senyores (826m) i enfilem una canal que puja 
guanyant alçada ràpidament. Marques grogues-blaves.  Fem parada per esmorzar a mitja feixa a sota unes baumes. Petit refrigeri de 15 minuts.  

 Vista dels Cingles de Tavertí. Després de la parada continuem pujant i ben aviat enllacem amb una 
segona canal, anomenada canal de les Ànimes.  1.30 hores Punt superior canal de les Ànimes (910m). Deixem el camí principal i 
agafem una bifurcació a l’esquerre per baixar a la cova de les Ànimes. Amb 1 minut baixarem a l’entrada de la cova, que és força estreta, però 
té uns 276m de longitud.  Tornem a pujar el desnivell que hem perdut per reprendre el camí, que 
continua pujant primer de manera més sobtada, però de mica a mica va agafant una pujada més suau. 

 El camí va prenent direcció sud-oest i apunta cap a la Mola. Tenim per primera vegada vista dels Òbits i del Morral del Drac. 
1.55 hores Font del Saüc (1020m). La font a penes raja. 



2.07 hores La Mola (1099m). Sant Llorenç del Munt. Visita de 15 minuts a l’ermita i les instal·lacions.  
 Baixem tot seguint marques diverses (predomina el vermell), per un camí molt fresat i transitat. 
2.37 hores Cruïlla sota Morral del Drac (959m).  A la dreta deixem la canal de Santa Agnès i a l’esquerre deixem la 

canal de l’Abella. Seguim indicador Coll d’Eres. 2.53 hores Cruïlla canal del Pi Tort (981m). 
 Seguim camí fresat en direcció coll d’Eres. 3.00 hores Bifurcació (977m). Seguim trencall de la dreta per anar cap als Òbits, 

deixem camí esquerre que va cap a Coll d’Eres i que trobarem més endavant. 
3.05hores Els Òbits (987m).  Són unes cases-refugis construïdes aprofitant unes baumes naturals. 
 Seguim caminant direcció nord, fins que el camí comença a tombar sud-oest una altra vegada. 
3.30 hores Font Flàvia (1001m). Font molt ombrívola que raja una mica més que la del Saüc. 
 El camí segueix ara en mig d’arbres en direcció sud-oest i ben aviat trobarem el camí fresat que ens portarà a coll d’Eres i el Montcau. En 

trobar el camí agafem bifurcació de la dreta que segueix ara en direcció nord apuntant al Montcau. 
3.45 hores Roure de Palau (997m). Queda a l’esquerre del camí. 3.57 hores Coll d’Eres (950m). 
 Important bifurcació de camins. A l’esquerre deixem una pista al Coll d’Estenalles on hi ha un dels punts d’informació del parc. També 

veiem en la mateixa direcció la casa de la Mata.  Nosaltres seguirem recte per pujar al Montcau que és la nostra propera 
fita. 4.08 hores El Montcau (1059m). 

 Des del cim veiem entre altres coses els pobles de Mura i Talamanca que fins ara encara no havíem vist. 
 Per baixar desfem els darrers 2 minuts de pujada i prenem direcció sud-oest per anar al coll d’Estenalles, tot seguint uns ferros verds ocasionals 

que ens fan de fites. 4.30 hores Casella del Coll d’Estenalles (870m). 
 Aquí travessem la carretera BV-1221 que porta a Mura i Talamanca i entrem en la zona de l’Obac. 
 Anem en direcció sud-oest cap als prats de la Mata.  Parada de 45 minuts a sota mateix de la Mata. 
 Acabem d’arribar a la casa (1 minut) i ens enfilem en direcció a una petita ermita. 
5.30 hores  Sant Jaume (931m).  Petita ermita amb molt bona vista. 
 Baixem el petit turó per tornar a seguir la pista, que coincideix amb el GR-5. 
 La carretera va més o menys planejant i primer passarà pel coll de Garganta per després arribar a la Coma d’en Vila. 
6.05 hores Coma d’en Vila (912m). Petita edificació en ruïnes. 



 Al cap de poc deixarem a la dreta el camí que ens portaria a Mura pel Pla de Serrallonga. 
6.15 hores Alzina bonica (889m).   De mica en mica anem prenent direcció sud. 
6.23 hores Coll de Boix (877m).  Agafem ja el darrer tram del camí que ens portarà a passar pels graons 

de Mura i a l’Alzina del salari. 6.30 hores Graons de Mura (846m). 
 Deixem el camí principal per visitar la font dels traginers, en una bifurcació poc marcada a l’esquerre poc després dels graons de Mura. 
 Una vegada a la font seguirem direcció sud tot resseguint la riera i ben aviat tornarem a trobar el camí principal. 
6.50 hores Alzina del Salari (729m).  Actualment l’alzina ja no existeix, però té el nom en record del lloc on 

es pagaven els sous dels treballadors.   
   
     
   


