
Com arribar al punt de sortida: La Mola

17.03.2012

nord

Des de Terrassa agafem Ctra. de Matadepera direcció 
Talamanca i Mura. Just passat el punt quilomètric 4, 
girem a la dreta, creuem la Riera de Les Arenes i a la 
rotonda girem a l’esquerra seguint les indicacions de 
Cavall Bernat. 
Prenem el Passeig del Pla, a la segona rotonda, la 
tercera sortida per l’Av. de Can Marcet. Girem a la 
dreta pel tercer carrer (c/ Cavall Bernat), al final del 
carrer comença el c/Vista Alegre que seguirem fins al 
final on aparcarem. Agafarem el Camí dels Monjos als 
dipòsits. També podeu deixar el cotxe a l’aparcament 
de la Mola, podeu seguir les indicacions en verd des 
de la segona sortida de la tercera rotonda. Des 
d’aquest aparcament, preneu el Camí del Monjos; 
5 minuts més amunt trobareu els dipòsits a l’esquerra 
del camí, punt de trobada de tot el grup.
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Descripció de l’itinerari a peu:

El massís de Sant Llorenç i la serra de l’Obac

Distància: 5 Km anada i tornada.
Desnivell: 400 m
Temps: ascenció 1h 15 min 
(infants de parvulari)

Seguirem les indicacions grogues i 
blanques del sender de petit recorregut 
PR C-31, el Camí dels monjos. 

Punts destacats de la ruta:

Els dipòsits
Canal dels Monjos
Quatre Camins de Can Pobla
Camí de la Senyora
El Pi del Vent
Horts dels Monjos
La Mola (1103 metres). 
Monestir de Sant Llorenç
del Munt

El ric patrimoni històric del parc 
ens parla de la gent que, com 
nosaltres, s’ha mogut pel 
massís al llarg del segles i hi ha 
deixat la seva empremta des de 
la prehistòria fins avui.

Monestir de Sant Llorenç del Munt. De l’antic 
Monestir només s’en conserva l’ermita, un edifici 
romànic d'estil llombard del segle XI. El temple 
actual es va construir a principis del s XI. Depenia 
del Monestir de Sant Cugat i acollia una comunitat 
de 14 monjos benedictins. Al segle XV ja només 
acollia 5 monjos i al 1608 la comunitat va abando-
nar el monestir, possiblement per la crisi demogràfi-
ca i les dures condicions ambientals del massís. A 
partir d’aqui pateix saquejos i destruccions, la més 
notable la de les tropes napoleòniques al 1809. 

El Camí dels monjos. Ruta històrica que uneix 
Matadepera, Terrassa, Sant Quirze i Sant Cugat 
(25 Qm). La llegenda diu que els monjos de Sant 
Llorenç del Munt van demanar permís al bisbe de 

Barcelona per assentar-se en un altre 
indret, ja que les seves terres no eren 
gens productives i l'aïllament del mones-
tir els feia patir el mal de la 
tristesa. El bisbe els va deixar 
marxar sempre i quan respec-
tessin un mandat que caminant 
sense travessar cap riu, torrent o 
riera, s'establissin on millor els 
anés i va ser aquest camí el que 
van utilitzar.

Els sòls que tepitja-
rem durant 
l’excursió es van 
formar fa uns 40 
milions d’anys,molt 
després de 

l’extinció dels dinosaures i quan els conti-
nents tenien una altra fesonomia, en el 
període eocè. 
És un massís de conglomerats (pinyolenc). Els 
grans rius procedents de l’extinta Serralada 
Catalanobalear van arrossegar els còdols i l’argila 
que formen el massís, que encara que no ho 
sembli, antigament era un gran delta. La tectònica 
de plaques es va encarregar de fer pujar aquests 
sediments des de nivell del mar fins a 1.000 metres 
d’alçada. Des de llavors, l’aigua de la pluja ha 
modelat el terreny formant les cingleres, agulles, 
canals i coves que observarem durant tota la ruta. 
Al massís predomi-
nen els alzinars a 
les parts altes, 
extenses pinedes 
als vesants i espais 
oberts de brolles. 
Aquesta varietat 

d’ambients 
mediterranis permet un ampli ventall de flora i 
fauna, aquí hi viuen des d’organismes 
microscòpics fins a grans senglars!

Des del 1972 el massís és un espai protegit, 
declarat Parc Natural al 1987. Caldrà endur-
se la brossa a casa, vigilar amb les cigarretes 
i no malmetre la vegetació.


