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LA MOLA DE SANT 
LLORENÇ DEL MUNT 

pel coll d’Eres, la carena del Pagès 

i el Morral del Drac 
Dia: DIUMENGE 8 DE MAIG DE 2011 

Desplaçament : AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida : PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Coordinador de la sortida: Joan Raventós (telèfon de contacte:  696 373 454) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris previstos: 

08.30 h - Convocatòria a la plaça de l’Estació de Vilanova 

08.45 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova. 

10.15 h - Arribada al coll d’Estenalles (aparcament cotxes). Esmorzar. 

10.45 h - Inici de l’excursió. 

13.15 h - Arribada a la Mola. Visita i dinar. 

14.30 h - Recorregut de tornada i ascensió facultativa al Montcau. 

17.00 h - Coll d’Estenalles i tornada cap a Vilanova. 
 

Com arribar al coll d’Estenalles: 

Des de Vilanova, cal prendre la C-15 en direcció a Vilafranca i agafar l’autopista AP-7 en direcció a 

Barcelona. Passarem el peatge de Martorell i més enllà continuarem per l’AP-7 en direcció Girona. A 

l’alçada de Rubí i Sant Cugat, cal deixar l’autopista i prendre la C-16. S’ha de sortir a Terrassa Nord i 

prendre la ronda nord de Terrassa (B-40). Seguim les indicacions “Parc Natural de Sant Llorenç” i prenem la 

carretera BV-1221. Es deixa el trencall de Matadepera a la dreta i es va pujant fins al coll d’Estenalles, on 

aparcarem els cotxes en els pàrquings habilitats. 

Sortint del coll d’Estenalles, cap al coll 

d’Eres. Al fons, es veu el Montcau. 

Arribant al cim de la Mola i al monestir 

de Sant Llorenç del Munt. 
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Descripció de l’itinerari: 

 

Desnivell: 235 m 

Dificultat: baixa 

 

Des del coll d’Estenalles (873 m) hem de seguir la pista 

encimentada (senyals de GR)  que puja fins al coll d’Eres 

(942 m), un indret molt frescal protegit per unes robustes 

alzines. De tots els camins que conflueixen aquí, hem de 

prendre el principal, que és el que marxa cap a l’E i 

ressegueix tota la carena del Pagès; no té pèrdua. Una 

mica més endavant veurem el roure del Palau, un arbre 

monumental. El camí va fent la carena, pujant i baixant 

petits desnivells. En arribar a un revolt cap a l’esquerra, 

apareix la Mola al nostre davant (1,15 h), sembla una 

fortalesa inexpugnable. Hem de baixar fins al peu de la 

roca del Morral del Drac, la que té una creu clavada al seu 

capdamunt. En el seu interior hi ha la Cova del Drac, on diuen que s’amagava el famós Drac 

de Sant Llorenç. Hem de seguir cap a la cinglera de la Mola i anar a buscar una canal 

graonada i arbrada que és el pas per pujar a dalt de la Mola (1.107 m), on s’erigeix el 

monestir de Sant Llorenç del Munt. 

 

 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Cal portar l’esmorzar (esmorzarem al coll d’Estenalles) i el dinar (dinarem al cim de 

la Mola). Al cim de la Mola hi ha el monestir de Sant Llorenç del Munt i també hi ha un bar 

restaurant (www.lamola.com).  

Aigua: Porteu-ne perquè no hi ha cap font en tot el recorregut. Al bar de la Mola venen 

begudes fresques. 

Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, etc. 

Altres: És recomanable portar prismàtics o altres tipus d’ulleres de llarga vista per poder 

observar el paisatge o els animals. 
 

 

En les dues pàgines següents trobareu el díptic editat pel Servei de Parcs Naturals de la 

Diputació de l’itinerari que farem (tot menys l’anada als Òbits):

Interior de la Cova del Drac, 
situada al Morral del Drac. 
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NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats 
del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus 
pares o altres familiars que se’n faran responsables. 
                                                           
1
  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


