
Montcau – Roca Sereny – Pujol de la Mata. Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i de l’Obac. (Bages-Vallès Occidental)  
 
Data: Dimarts dia 19 de juny de 2018 
 

Participants (5): Josep Mariné, Joan Aubia, Joan Maria Boada, Joan Marquès 
i Toni Coll. 
 

Ascensions: Montcau (1057m.) Roca Sereny (804m.) i Pujol de la Mata 
(770m). 
 

Distància recorregut: 21 Km. 
 

Temps: Efectiu 7 hores. Total 10 hores. 
 

Itinerari:  Pels vols de les nou del matí deixem els vehicles a l’aparcament del 
Coll de les Estenalles (860m.) i a les nou i deu ja estem en marxa. El cel blau 
absent de núvols augura un dia calorós i certament la crema protectora va 
resultar indispensable, però la fina brisa fresca intermitent és la que 
veritablement ens va salvar de quedar escalivats. 
 

 
Camí del Montcau 

 
Cim del Montcau 

 

 

Mitja hora va ser suficient per abastar l’allargassat cimall del compacte i 
arrodonit conglomerat del Montcau. Una vegada immortalitzat el nostre moment 
de glòria, emprenem el llarg camí cap el nostre segon objectiu. Baixem cap el 
Coll de les Eres i ens endinsem per la capçalera del Torrent de la Vall d’Horta. 
Passem prop les Agulles de Finestrelles i pels peus del Queixal Corcat. Tot 
seguit ens enfilem per la carena dels Emprius i ens deturem mitja hora a 
l’ombra d’unes alzines per esmorzar i per hidratar-nos. 
 

 
Queixal Corcat i els Emprius 

 
Camí de Roca Sereny 



 

 
Carena Roca Sereny 

 
Cim Roca Sereny 

 

Creuem el Coll d’Era Ventosa i a un quart d’una del migdia coronem Roca 
Sereny,  recorrem la seva estreta carena de punta a punta i retornem cap el 
Coll d’Era Ventosa passant pel sender de la obaga septentrional. Hem iniciat 
l’excursió dins la comarca del Bages i des del Montcau fins ara, ens hem estat 
movent pràcticament sobre la línia divisòria amb la comarca del Vallès, a partir 
d’ara entrem novament al Bages passem a frec de la Masia de la Vall amb la 
seva fonteta d’aigua no recomanada, creuem la carretera BV1221, deixem a 
mà dreta el Mas de Santllehi i la seva ermita  i aprofitem l’ombra d’un gran pi 
per dinar i descansar una estona. 
 

 
Logarret de Mura 

 
Camí  del Pujol de la Mata 

 

Pels vols de quarts de quatre arribem a l’ermita de Sant Antoni situada vora el 
Torrent de les Estenalles a l’entrada del llogarret de Mura. Abans de continuar 
creuem el pontet sobre el torrent i ens atansem fins l’abundosa i fresca font de  
 

 
Cim del Pujol de la Mata 

 
Pujol de la Mata 



l’Era de Murta, on aprofitem per sadollar el cos, reomplir cantimplores i demés 
reserves per afrontar amb garanties el recorregut pendent. 

 
A les cinc i deu de la tarda coronem l’atrevit Pujol de la Mata, és a dir, que el 
improvisat “Dream Team” d’avui aconseguim el nostre primer “Hat Trick” dels 
100CIMS. Desprès de deu minuts de glòria esmercem quasi dos hores de 
penitència fins l’ermita de Sant Jaume de la Mata i fins l’aparcament del Coll 
d’Estenalles on finim aquest preciós i un xic dur dia de muntanya. 

 


