
                                                                                                 
 
Introducció:  

 
El massís de St. Llorenç de Munt i la serra de l’Obac configuren un parc natural amb una extensió de prop de 
10.000 ha, situat al nord de la ciutat de Terrassa. Forma part de la Serralada Prelitoral i fa de divisòria natural 
entre les comarques del Vallès Occidental i el Bages. 
La seva altitud màxima és el cim de la Mola, on es troba el monestir de Sant Llorenç del Munt, que li dóna nom. En 
destaca sobretot el relleu, amb profusió de balmes, coves i monòlits, fruit de l’erosió provocada per l’aigua i altres 
agents sobre el conglomerat i que tant ens recorda a la veïna serra de Montserrat 
 
Característiques de l’itinerari: 
 
Dificultat: Quasi tot el recorregut transcorre per còmodes pistes forestals, encara que hi ha algun tram on el terra 
es una mica irregular o bé hi ha pedra solta, per tant cal tenir cura amb el tipus de calçat i seguir les nostres 
recomanacions.  
Es tracta d’un recorregut d’anada i tornada pel mateix camí i que es pot escurçar tant com sigui necessari (ja sigui 
per a tot el grup o part)  
Desnivells : +165m (pujada) -165 (baixada). 
Distància: 8 km (anar i tornar) 
 
Plànol   
 

 



 
 
Temporalització:  
 
A la temporalització s'han inclòs les parades per fer explicacions i petits descansos, el temps 
s'ha comptat amb marges prou amplis. Per tant, és orientativa i pot tenir petites variacions en 
funció del ritme del grup i a l’itinerari que els guies decideixin en funció al grup. 
 
08:30 Trobada a Alella (Pista Exterior Pavelló) 
08:45 Sortida d’Alella 
09:30 Trobada a Matadepera i esmorzar   
10:10 Trasllat al Coll d’Estenalles 
10:30 Iniciem la passejada 
12:10 Pla de les Pinasses.  
 

12:30 Reprenem la passejada 
14:00 Final de la passejada 
14:30 Dinar al Casal de la GG 
15:30 Comiat 
16:15 Arribada a Alella 
 
 

Recomanacions: 
 
Alimentació: Es aconsellable menjar alguna cosa a casa si no es vol esmorzar a la trobada. 
Cal portar aliments per a dos àpats lleugers: esmorzar i dinar. També cal portar cantimplora o 
ampolla d’aigua. 
 
Avís: S’esmorzarà i dinarà de pic-nic, al bar del Casal de la Gent Gran de Matadepera. No es pot 
fer consum de beguda externa pels àpats.  
 
Equipament: calçat apropiat (com a mínim bambes de sola gruixuda), gorra, motxilla petita, 
bastó d’excursionista. Si el temps és insegur: protecció per a la pluja (capellina, paraigua). 
 


