
 

5ª Caminada  AMPA  MENÉNDEZ Y PELAYO:    “La Mola” 
 

 

DIA I HORA:  diumenge   4  de maig a les 8,30 h  al  Coll d’Estenalles. 
LLOC DE SORTIDA I TORNADA: Coll d’Estenalles (Entre Matadepera i Mura) 

MATERIAL NECESSARI: roba còmode per caminar, calçat adient (esportiu a bota de muntanya), crema solar, 

dessuadora o impermeabe segons el temps. 

ESMORZAR: parada per esmorzar a mig camí, porteu entrepans. Cal portar AIGUA. 

DESNIVELL:   500 metres. 
RECORREGUT TOTAL: 5,8 Km de pujada i 5,8 Km de baixada.  Temps: 2 h de  pujada i 2 h de   baixada  aprox. 

POT PARTICIPAR: qualsevol alumne/alumna de l’Institut Menéndez y Pelayo acompanyat del pare, mare………  

Ni l’AMPA ni els organitzadors  es fan responsables de ningú. 

 

http://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc/inici 

 

Com arribar? Des del nord de Terrassa s’agafa la BV-1221 en direcció a Matadepera, però sense necessitat 

d’entrar en aquesta població es continua cap a Mura i Navarcles. Al p.k. 7 s’entra en el Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i Serra de l’Obac i al p.k. 14,8 s’arriba al coll d’Estenalles, on hi ha el centre d’interpretació del 

parc, punt des del qual s’inicia l’itinerari a peu. Trobareu un aparcament una mica abans d'arribar, a l'esquerra de 
la carretera. 

 

  
 

Comencem amb un fort pendent que no s’allarga molt..Seguim  per el camí asfaltat deixant a l’esquerra el camí del 

Montcau.  Arribarem al coll d’Eres, a mesura que avancem l’Alzinar esfa  més frondós.  Sortim del bosc i veiem de 

lluny  el Pla de la Mola.  Seguim un camí pedregós i tot seguit entrem a  la cinglera, fem una giragonsa a l'esquerra, 

on hem d'anar pel rocam inclinat per on transcorre el camí. Després de superar un tram estret de fort pendent, 

arribem al morral del Drac, situat enmig d'un coll.  Sortim  del coll i seguim per continuar per un camí que ens 

porta a una  canal estreta. A pocs metres sortirem a un pla i   veurem  el monestir de Sant Llorenç del Munt ja  

sóm molt aprop del cim de La Mola….! 

  
 

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb els oranitzadors 

* Oscar Farrerons (1e-4t d’ESO, 2n Batxillerat) oscarfarrerons@yahoo.es 

* Carme Valls (2n d’ESO)  cvalls@xtec.cat 
 

Si us plau, confirmar  la vostra participació enviant un email a l’Oscar o a la Carme !!!! 


