
RUTA A PEU DEL 46è PESSEBRE DEL C.E.ELS BLAUS 2016, DE SANT LLORENÇ SAVALL A MATADEPERA    

   Enguany durem el pessebre cap a Matadepera, per la Canal de Santa Agnés i la Mola de Sant Llorenç del Munt. 
 
      Sortida del diumenge 18 de dessembre, tot el dia amb dinar de motxilla i un recorregut de 15,5km. 
 

Ruta d’aproximació: a les 8h., des de Sarrià, anirem per la B-20, cap a la C-58, autopista de Terrassa i prenent la sortida per la 
B-40 de Terrasa nord seguirem cap a Matadepera, per on anirem cap el Camí del Moliner, al ‘parking La Mola’, per deixar 
algún cotxe pel retorn. Després seguirem per la BV-1248 i la BV-124 cap a Castellar del Vallés fins arrivar a Sant Llorenç 
Savall, a l’aparcament del Centre Agell. Des d’aquí iniciarem l’excursió cap a les 9:30 h.          En total uns 61 km. 
         

                             En el mapa de la caminada, la ruta està indicada amb color vermell.  Cota/nivell-Qms-Temps-Horari 

18-12-2016 -Sortida de Sant llorenç Savall, després d’esmorzar , cap a Les Marines, pel pont vell 
de la Roca, a la vall d’Horta i per la Serra de l’Oba c a Sant Llorenç del Munt i Matadepera.  

   
  470     0,000    0:00h  10:00h 

Des de l’església, de cara a la carretera, per la dreta anem a vall uns metres tombant pel primer carreró a la dreta, que baixa 

pel costat de l’esglesia. Surt al carrer de Mossén Miró, al costat del riu Ripoll, per on seguim uns 100 mts. fins trobar el pont 

del carrer Nou, a la nostre esquerra i per on travesem el riu (hi ha una font al peu del pont per qui necessiti prendre aigua). 

Seguim recte i pugem per unes escales fins a sortir a la carretera B-124 de Monistrol. La seguim a la dreta uns 45 mts. i  

tombem a l’esquerra pel primer carrer,  el Monistrol, pujant fins el cap de munt, el carrer de Montserrat, per on tombem a 

l’esquerra, seguit-lo fins entrar en el bosc per un cami que puja una mica i tomba a la dreta fins sortir a una pista ample. 

   

 

 

 

 

  500     0,640    0:20h  10:20h 

Seguim la pista a l’esquerra, amb marques verdes i vermelles, que ens durà en suau baixada cap el mas de la Roca, ara 

casa de Colónies i, a l’esquerra, cap el seu molí, travesant a la dreta la riera de la Roca,  pel pont que fa la resclosa de 

pedra de la Bassa del Molí. Després seguim el camí una mica a l’esquerra i després recte amunt per la dreta, fins sortir a la 

carretera de la Vall d’Horta, devant d’uns contenidors de brosa a l’altre costat. 

 
 
 
   
 
  460      2,200    0:50h  11:10h 

A la dreta dels contenidors seguim un cami dins el bosc, pel Sot del Fontanet que, en suau pujada, ens durà pel camí del 

Daví, al Coll de Palomeres, dins la Urbanització de les Marines, i després a Sant Pere de Mur i el Dalmau.                                                         

                                                                                       aquest tram son 4,640 km i 2:00h / + 80 mt   -descans-  

 

  550      1,800   0:50h  12:00h 

           0:10h 12:10h 

A partir d’aqui iniciarem la pujada per la serra de l’Obac. Seguirem el camí de la Canal de Santa Agnès, de forta pujada, 

cap el cim de la Mola. A mitg camí trobem la Barraca del Bord i després l’ermita romànica de  Stanta Agnès  [ +info ]. 

                                                                                                     aquest tram son 2,700 km i 1:00h / + 280 mt   -descans- 

      
 

  830      2,700  1:00h  13:10h 

                         0:15h  13:25h 

Pasarem sota el Morral del Drac i la Canal del Mico, i iniciarem la pujada final a la Mola de Sant Llorenç del Munt. 
             aquest tram son 1,600 km i 0:45h / + 273 mt      -parada per dinar- 

1103      1,600  0:45h  14:10h 

                        0:45h  14:55h 

Des de la Mola iniciem la baixada cap a Matadepera pel camí dels Monjos i pel costat del la Roca de les Onze Hores. Per 

aquest camí de baixada, deixarem el pessebre en algún lloc escaient. Anem seguint el PR-C 31 fins a Matadepera. 

                                                                                                     aquest tram son 1,900 km i 0:40h / - 253mt      -parada- 

 

  850      1,900   0:40h  15:35h 

                          0:10h  15:45h 

Arrivem a l’aparcament  “la Mola”, al camí del Moliner (D’aquí els xofers dels cotxes marxaran ja cap a Sant Llorenç Savall).   660       1,100   0:25h  16:10h 

Seguim baixant pel seu darrera, pel costat del torrent del Salt, sempre seguint el PR-C 31 i els pals indicadors cap a 

Matadepera. Seguim baixant pel camí de Calderols, fins trobar el carrrer de Sant  Josep, seguint pels de Mossèn Jacint 

Verdaguer, de Ramón Llul, de Jaume Faura, de Sant llorenç i el de Sant  Joan, fins a la pl. de l’esglèsia de St. Joan, 

junt la carretera vella de Terrassa a Sabadell. 

 
 
 
 

  430      3,300   1:10h  17:20h 
 

 

                                 Tota la caminada son 15,240 km i 6:00h + 1:20h de parades /  i un desnivell de +633mt i -673mt 
 

       

Des del parquing “La Mola”, els xofers amb el/s cotxe/s deixat/s aquí, ja aniràn a trobar els deixats al lloc d’inici (21km i 0:40h) 
i retornar (cap a les 19:00h), per recollir els caminants a Matadepera i tornar cap a Barcelona (40 km i 0:45h) cap a les 20:00h. 
 


