
La Mola de Sant Llorenç del Munt (Vallès Ocidental) 
 
El passat diumenge, 21 de Juny de 2020, 11 excursionistes del grup, ens vam 
desplaçar a Matadepera amb l’objectiu de fer el cim de La Mola de Sant 
Llorenç del Munt. Fem un total de 9,62 km i un desnivell de 580 metres. 
L’excursió va tindre una durada de 5 hores i mitja amb parades per esmorzar, 
dinar i visita al Monestir. 
 
Sortíem de l’aparcament de Can Robert.  A poca distància, trobem les “tombes 
de Can Robert”. Corresponen al període de transició entre l’època romana i la 
medieval. Pugem per la Canal Gran, amb el primer objectiu de visitar el “Morral 
del Drac”. És un impressionat monòlit de 25 metres d’alçada, amb dues cavitats 
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que la travessen i es conegut també com la Cova del Drac. Diu la llegenda que 
el sarraïns, per venjar-se de les seves derrotes davant dels cristians, van dur 
un drac molt ferotge que atemoria els habitants de la contrada. De nit dormia a 
la cova Simanya i de dia prenia el sol a d’alt d’un penyal, d’aquí el seu nom 
“Morral del Drac”. Els vallesans van demanar auxili a la Cort de Barcelona. El 
Comte Guifré envià un esquadró de soldats amb els seus cavalls. El Drac furiós 
envestí els cavalls que es precipitarem per un penya-segat, que des de llavors  
s’anomena “Cingle dels Cavalls”. Finalment va ser el mateix comte Guifré qui el 
va  ferir mortalment.  
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Seguim la caminada i baixem per la Canal de Santa Agnès, amb l’objectiu de 
visitar l’Ermita del mateix nom. És una capella construïda sota roca, és del 
segle XIV. Val la pena visitar l’interior de la cova, a on hi ha unes basses 
d’aigua que podrien haver servit com a safareigs pels habitants de l’ermita.  
 
 



Pugem altre vegada l’empinada canal, fins trobar el camí que ens portarà al 
cim, situat a 1.102 metres. A dalt del cim hi ha el monestir romànic de Sant 
Llorenç del Munt. El monestir va ser fundat pels monjos benedictins de Sant 
Cugat del Vallès i va ser abandonat a mitjans del segle XVII. Hi ha una sala 
d’exposicions que no vam poder visitar i un restaurant. 
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Desprès de visitar l’Església romànica, ens parem a dinar. La baixada fins el 
pàrquing la fem pel Camí del Monjos. Diu la llegenda, que donades les fortes 
condicions de vida a dalt de la Mola, els monjos, van demanar al Bisbe de 
Barcelona de buscar un indret millor. Acabaren a Sant Cugat i amb el temps 
tornaren un altra vegada al cim, unint les dues comunitats.  
 
El camí del Monjos és un camí històric de 25 km, en molts trams empedrat i 
amb escales arranjades, que uneix el monestir de Sant Cugat amb el monestir 
de Sant Llorenç del Munt, passant pels municipis de Sant Cugat del Vallès, 
Sant Quirze, Terrassa i Matadepera. En fi una excursió molt bonica, sinó fos 
per la quantitat de gent que vam trobar pel camí i a dalt del cim. 
 

 


