
 

                                  

L’Excursió a Sant Llorenç del Munt 
 

(maig de 2003) 
 

Data:  11 de maig de 2003 
Hores totals:  7 
Participants:  11 
Recorregut aproximat:  12 km amb uns 480 m de 
desnivells 
 
Itinerari:  Coll d’Estenalles - Coll d’Estella - Cim del 
Montcau - Coll d’Eres - Carena del Pagès - Les 
Pinasses - La font Flavia - Els Òbits - El Pi Tort - 
Canal i Capella de Santa Agnès - Morral del Drac 
Cim de la Mola- Monestir de Sant Llorenç del Munt 

Després d’aplegar-nos a Reus i a Terrassa, arribarem 
per fi a l’aparcament del Coll d’Estenalles amb una 
mica de retard, pel que canviarem l’itinerari, acurtant-lo 
per tal de poder portar el ritme que ja ens caracteritza 
a les nostres excursions. Cap problema per altra banda 
ja que els nostres guies (Josep Pla, pare i fill) son bons 
coneixedors d’aquelles serres i foren felicitats en 
acabar l’excursió no tant sols pel coneixement de les 
rutes, sinó dels noms de lloc i les històries que els 
envolten. Calfàrem doncs, pujant fort al Montcau, on 
vàrem esmorzar en un planet des d’on s’albirava una 
esplèndida panoràmica, que s’esteranyinava segons 
avançava el dia. Des d’allí vérem per primera vegada, 
les emblemàtiques roques de La Morella i la Màquina 
de Tren. Baixarem cap el Coll d’Eres on connectàrem 
amb el camí dit de la Carena del Pagès, ombrívol i 
planer contràriament al de pujada i baixada del 
Montcau (mont calb). Desviarem cap a un planet 
conegut com Les Pinasses i apropant-se al cingle, 
albirarem el Turó de les Nou Cabres i els barrancs i 
canals en la vessant de la Mola que la teníem al 
davant nostre, encara una mica distant. Baixant per 
una senda obaga, visitarem la Font Flavia i pel 
recingle, en pocs minuts ens trobarem als Òbits, balma 
habitada antigament i aixoplucs a la roca.Descansarem 
uns minuts per visitar l’indret i emprenguérem camí a 
retrobar el de la carena, parant-se en el Pi Tort, que és 
una bifurcació de sender que porta a Montserrat per 
Monistrol i que en la cruïlla, té efectivament un pi amb 
el tronc recargolat. Mes endavant, ens desviarem del 
camí i baixarem per la canal obaga de Santa Agnès, 
fins a les runes de la capella del mateix nom (segle 
XVII). Pujarem novament al camí i a pocs minuts 
arribarem al Morral del Drac, un pilar de roca amb una 
escletxa on la llegenda diu que hi vivia un drac. Els 
més agosarats hi apujaren al forat que creua un costat 
de la roca. Seguint el camí, arribarem a la canal de 
pujada cap al cim de la Mola, on visitarem el Monestir 
de Sant Llorenç del Munt i on vàrem dinar. Tornarem 
desfent el camí i rodant el Moncau per la ruta plana. 
Molt satisfets, demanarem als guies que la propera 
temporada, ens acompanyen per la Serra de l’Obaga. 
Pensem tornar !!!. 



 

                                        Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

L’Excursió a Sant Llorenç del Munt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


