
General

Parc Natural 13.691 ha (P. Natural 1.987, ampliat al 1998 de 10 a 14 M ha). Bages i Vallès Occ i un pel del 
V. Oriental. Conglomerat + gresos al les  parts baixes

Divisòria Natural  entre Bages i Vallès. Limitat pel Besos i el Llobregat. La Mola 1.103 (Vallès) m i Montcau 
1.056 (Bages). A L’Obach Castellsapera 939 m

2 parts Massís St Llorenç i Serra Obach unida pel coll Estenalles i riera de les  arenes  al mig.  Fenòmens 
Càrstics 1 dels massissos més explorat subterràniament (referències des de l’Edat Mitjana). +300 coves. 

Cos conglomeràtic en forma de ventall. + coves al centre. Cingles més carbonats i color més clar per ser + 
resistents a l’erosió i més rígides. (com la Mola  o Castellsapera). Els més clars hi dominen components 
calcaris i els  rogencs els argilosos

Aigua subterrània i amb algunes fonts que puntualment surten per tornar a filtrar-se cap a dins com la de 
Pola.

Al 1013 Comtes de Barcelona donaven el Monestir de St Llorenç als  senyors de Matadepera.
Bandoler famós com en Serrallonga.

Flora  Corona de la reina (planta endèmica de Sant Llorenç i Montserrat, foto)
Orella d’os  Flora periglacial.

Fauna Geneta, gamarús (foto) és el que s’escolta amb més freqüència. +200 vertebrats. Una de les 
colònies més gran de l a Pen ibèrica de ratpenats de cova

1 dels alzinars + extens de tota la Serr. Pre litoral.

Balmes utilitzades  sobretot a l’edat mitjana.

Específic

Coll d’eres  Antic poblament i havia estat conreat. S’hi ha fet aplecs.

Cova simanya La cova ha estat habitada intermitentment des de fa prop de 6.000 anys.
Tot i haver estat habitada des del neolític i, fins i tot, en èpoques medievals, sobre la Cova Simanya hi han 
moltes llegendes, que parlen d'ella com a cau de bèsties o d'estranys ocells i, fins i tot, es va dir que 
amagava una misteriosa ciutat subterrània. Un mossèn de nom Ermèndia, que va visitar la cova el segle 
XVII, va afirmar haver vist carrers i places, amb persones nues arrenglerades a les parets. 

Castellsapera  Havia dues teories perquè s’assembla a un castell o perquè n’havia un abans (les restes 
s’han robat a prop però no al cim). 

Segrest a Can Barata 10.1615 Tornant de missa, al migdia uns bandolers assaltaren la família Barata. 
Pujant riera amunt pararen al Mas i agafaren queviures. Es quedaren amb els fills i demanaren 2.000 
lliures. Dels dos germans un el van deixar marxar a Can Mata pq va al·legar que el seu pare era massa gran 
per poder obtenir el rescat en 8 dies. L’altra fill va poder fugir el dia següent mentre dormien.

Monestir de Sant Llorenç  958 provinents  del monestir de Sant Cugat, 1.013 fundació del monestir.

Morral del Drac  Els sarraïns enmig de la guerra van amagar una cria d’una bestia estranya a la cova de 
Sant Agnès. Es va convertir en un Drac que atacava el bestiar i la gent. El comte Guifré després d’enviar el 
seu millor cavaller i que aquest fos derrotat (no mort) va lluitar personalment a la sortida del seu Cau i va 
guanyar. Dormia a San Agnès i a la Simanya. Vigilava assegut al Morral del Drac, i va caure mort  al Puig de 
la Creu de castellar.

Els òbits Dues grans balmes obrades, habitades de forma intermitent des de l’Edat Mitjana fins al s XX, 
en què es van abandonar definitivament. Estan preparades per aixoplugar el bestiar i el pasturatges. La 
llegenda diu que era un amagatall on s’hi feia moneda falsa. La balma obrada, avui deshabitada, va veure 
el seu esplendor els segles XVIII i XIX. Han desenvolupat diverses funcions i han estat protagonistes de 
moltes històries al llarg dels últims mil anys. Fabricació de moneda falsa o la necròpolis dels cranis tallats. 
Entre el 1711 i el 1714, quan els Òbits van tenir un Oratori (calvari), que es va convertir en un lloc de 
pelegrinatge i una mena d'Oracle Grec de la Guerra de Successió. Andreu Joan Rico, va ser el responsable 
de construir el Calvari i de convertir els Òbits en un Oracle durant els últims anys de la guerra. 

Roure del o d’en palau  1. Pq Roure martinenc el nom per les dimensions 30 m alçada i 1,5 de 
perímetre. 2 El nom te una història més adient a l'activitat que es vivia als boscos fa unes dècades. Com 
altres arbres monumentals del massís, el roure de la carena del Pagès hauria pogut créixer tant, sense ser 
talat per a fer carbó o per altres usos, gràcies a la protecció d'en Palau, el cap de la colla de carboners que 
traginava per aquesta zona. En Palau probablement era un dels molts carboners de la Cerdanya que al 
llarg del segle XIX i principis del XX venien a treballar al massís durant uns mesos cada l'any.

Ruta Montcau + La Mola

Punt Origen Altura Rumb Punt Destí Distància Dist Acum. Desnivell Des Acum. T. Parcial T. Total Coor. X (E-O) Coor Y (N-S)

Coll d'Estenalles 873 79 Montcau 1.140 1.140 185 -2 185 -2 0:54 0:54 416,33 4613,63

Montcau 1.056 176 Coll d'Eres 550 1.690 0 -108 185 -110 0:24 1:19 417,15 4614,19

Coll d'Eres 942 130 Els Òbits 2.210 3.900 127 -48 312 -158 0:59 2:18 417,40 4613,70

Els Òbits 1.026 213 Morral del Drac 1.590 5.490 28 -99 340 -257 0:40 2:59 417,83 4612,03

Morral del Drac 955 184 La Mola 940 6.430 153 -5 493 -262 0:45 3:44 417,98 4610,94

La Mola 1.103 323 Morral del Drac 940 7.370 5 -153 498 -415 0:36 4:21 418,23 4610,41

Morral del Drac 955 316

Encreuament Cap el 
Morral Gran( Les 
Pinases) 1.160 8.530 103 -39 601 -454 0:38 5:00 417,98 4610,94

Encreuament Cap el 
Morral Gran( Les Pinases) 1.029 289

Encreuament passat 
Morral Gran 950 9.480 15 -88 616 -542 0:26 5:27 417,74 4612,10

Encreuament passat 
Morral Gran 956 62 Coll d'Estenalles 4.060 13.540 145 -219 761 -761 1:50 7:17 416,93 4611,93
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