
Vols venir a caminar? 

Hora sortida: 
8 h: Parròquia Poblenou 

2/4 de 8  h: Piscina municipal de SALT 

 1/4 de 10 h:  Aparcament “Torre de L’Àngel” Qm. 7 Cª.Terrassa 

-Navarcles, passada la cruïlla de Matadepera 

Centre Excursionista  
Anem a Caminar 

Registre:  Secció esportiva núm. A01174—Entitat jurídica núm. 32139 

Any 2019 

Sant Llorenç de Munt  
(Coll d’Estenalles, Montcau, La Cova del 

Drac, La Mola,) 

Cal portar esmorzar i 
dinar, i anar ben calçat 
(preferiblement botes de 
muntanya) 

Dissabte,  

23 març‘19 

Programa de sortides 
-12 de gener: Bonmatí-Ermita St. 
Julià del Llor (Ramon Masachs) 

-26 de gener: Roca Sereny (Jon Carles) 

-09 de febrer: Capmany,ruta megalíti-
ca (Mingu i C. Mary) 

-23 de febrer: canvi: Riudarenes-
L’Esparra-L’Argimont-St. Pere Cerca-
da-Riudarenes (La Selva) (Llorenç) 

-09 de març: Balconades a tavertet 
(Joan i Montse) 

-23 de març: Montcau-Mola de St. 
Llorenç del Munt (Llorenç) 

-13 d’abril: Viladrau-Coll Bordoriol 
(Ramon Masachs) 

-27 d’abril: Els Ferrers-Pla de Maren-
yol-Coll de Beví-Els Bufadors  
(Mingu i C.Mary)) 

-11 de maig: Riera de Gorners  (Joan i 
Montse) 

-25 de maig: St. Jaume de Frontanyà i 
gorgs de la riera de Merlès (Mingu i 
C.Mary)) 

-08 de juny: Gorgs blaus -Monistrol 
de Calders (Ramon Masachs) 

-28 de setembre: Campdevànol- St. 
Pere d’Aüira 
(Ramon,Montse,Mingu,C.Mary) 

-12 d’octubre: Riera de Caldes de 
Montbui (IsaRamon Ten i Nuri) 

-26 d’octubre: Cap de Creus -Parc de 
la Tudela (Ramon Masachs i Montse) 

-09 de novembre: Espai natural de 
Savassona (Joan i Montse, Ramon Ten 
i Nuri) 

-23 de novembre: Torelló- castell 
d’Orís 
(Ramon,Montse,Mingu,C.Mary) 

-14 de desembre: Vall de Marfà i 
Molí de Brotons (Maria-Josep) 

Recorregut a peu: Iniciarem la ruta en el coll d’Estenalles, 870 m., -Qm. 
15 de la carretera de Terrassa a Navarcles (BV 1221). Prèviament, haurem 
deixat un vehicle a l’aparcament de la Torre de l’Àngel, al Qm. 7, destí final 
de la ruta.  

L’itinerari : una pujada aspra però breu, ens situarà al cim del Montcau 
(1053 m). Amb panoràmiques de gran bellesa sobre Montserrat, la Serra de 
L’Obac i el Bages.-davallarem al coll d’Eres, cruïlla de camins a la vall 
d’Horta i continuaren al sud per la carena fins a Els Tres Termes (1031m) 
on baixarem a la Font Flàvia (960 m.) i retornant a la carena, arribarem a la 
Cova del Drac (920 m.) i si anem bé de temps, decidirem si baixem a les 
ruïnes del convent de Santa Agnès (780 m.). En tot cas, tornarem a la fila i 
en un darrer ascens, assolirem La Mola de Sant Llorenç, a 1095 m., lloc pre-
vist per dinar perquè ja des de aquí ens espera un descens de 90 minuts, fins 
a La Torre de L’Àngel, a 580 msnm,. 

Desnivell acumulat: 480 m.       Distància: 12 km    
Durada: 5 h.                     Dificultat: cap 

Atenció: Per assistir a les excursions, es necessita assegurança esportiva 
que cobreixi sortides de muntanya. Si no en teniu, caldrà que aboneu 6 € per 
sortida per fer la llicència temporal. 

Pàgina web: https://centreexcursionistaanemacaminar.wordpress.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/anemacaminar/  
Fotos sortides:   
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BySkOo9uKKz_b28zcUJnd1REcUU 


