Informació complementaria de la ruta del 46è Pessebre del C.E. Els Blaus - 2016
Sant Pere de Mur o del Dalmau - (538 mt).
Esglesiola romànica del segle XI-XII, situada a tocar del Dalmau per
servir els actes religiosos de les famílies pageses de la vall de Mur.
D’estructura simple i molt modificada, té una nau única rectangular.
Ha perdut el seu absis, on ara hi ha el portal d’accés i l’ull de bou.
Construïda amb pedra de la mateixa muntanya, la coberta i el petit
campanar d’espadanya són, probablement, del segle XVIII.

Cova-Ermita de Santa Agnès (835mt).
Pujant per la canal del seu nom i prop del monestir de
Sant Llorenç del Munt, del qual en depenia,
lleugerament apartada a l’esquerra del camí, és una
balma on s’hi conserva en estat semi-ruïnós una ermita
d’estil gòtic i restes d’edificacions annexes.
Se’n desconeix exactament l’origen, tal vegada fou
cenobi de monges benedictines o estança de
deodonades, sense vincle amb cap ordre.
Com a punt ressenyable trobem unes basses a l'interior
de la cova que podien haver servit safareigs de l'època,
i la seva capella d'estil romànic.
Va ser reconstruïda a l'època gòtica en forma d'una petita nau de volta apuntada que a la part
de la capçalera aboca a la roca viva, deixant un espai excavat on hi havia en el seu dia un altar.
Documentada d’ençà la primera meitat del segle XIV, hi ha constància que l’habitaren o en

tingueren cura diversos ermitans. Va tenir culte i fou abandonada cap a les darreries
del XVIII. L'any 1958, algú es va emportar l'escut que hi havia a l'entrada de l'ermita de
Santa Agnès i que estava datat el 1595.
El Morral del Drac (957mt).
Una llegenda explica que els moros, derrotats pel comte de
Barcelona, per tal de venjar-se, van portar d'Àfrica un drac que
van criar a la cova de Santa Agnès. Quan va ser gran espantava
tota la comarca i vencia tots els cavallers, fins que el comte s'hi
va batre i el va ferir de mort just en aquest lloc anomenat
Morral del Drac. El drac va anar a morir a la muntanya del puig
de la Creu, al damunt de Castellar del Vallès.
Sant Llorenç del Munt i la Mola (1.103 mt)
El monestir Benedictí de Sant Llorenç del Munt és un
edifici romànic delsegle XI. Els orígens de l'edifici es
remunten cap a mitjan segle X, al voltant del 958,
quan apareix la primera menció documental d'una
casa eclesiàstica amb uns altars dedicats a Santa
Maria, Sant Miquel i Sant Llorenç, situats al cim de la
muntanya, on hi ha una Taula d’orientació
geogràfica.
Des de la Mola, per l’Hort i la Canal dels Monjos, la Roca de les Onze Hores i el camí Moliner,
el camí recorre els forns de calç del torrent d'Abeuradors i l'antiga pedrera de l'Angelet o de
Can Prat, dins ja del nucli urbà de Matadepera.

