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UNA MICA D'INFORMACIÓ SOBRE L'INDRET

El Montcau és el segon cim del massís de Sant Llorenç del Munt 

i del Vallès Occidental, i té 1.056,7 m d'altitud.

Està situat a la Serralada Prelitoral al nord de la Mola, es troba a cavall entre els termes 
municipals  de  Sant  Llorenç Savall (Vallès  Occidental)  i  Mura (Bages)  i  les  conques  del 
Llobregat i el Besòs. A la cara sud hi ha l'inici de la riera de les Arenes.

És molt característic l'aspecte rocallós i monolític de la seva piràmide cimera vista des del 
sud, tot i que el cim és allargassat en sentit nord-sud. Des del Bages i el Moianès també és 
un punt de referència constant en el paisatge, tot i que pren una forma més arrodonida, 
molt característica.

De dalt estant hom pot gaudir d'àmplies panoràmiques sobre el Bages i els Pirineus; hi ha 
una taula d'orientació per tal de facilitar-ne el reconeixement. Als seus peus destaquen els 
perfils dels Cortins i la Falconera, les coves Simanya i Simanya Petita i la necròpolis que hi 
ha sobre el coll d'Eres, vestigis d'una ocupació antiga del territori.

És un cim molt accessible i visitat; la carretera  BV-1221 que va de  Terrassa a  Navarcles, 
passant prop de Mura i Talamanca passa als seus peus (menys de 15 km des de Terrassa), i 
arriba  fins  als  870,4  m  d'altitud  al  coll  d'Estenalles,[1] on  hi  ha  àmplies  zones 
d'aparcament i  un Centre d'Interpretació del  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac.

Al Montcau anirem

i molt bé ens ho passarem,

Les cames ens portaran al cim

i al baixar estarem més prims,

D'uns entrepans gaudirem

mentre  les vistes contemplem

Els Jocs Olímpics ens anomenen

i mai no ens cansem!!!
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ORGANITZACIÓ

• Lloc i hora de sortida  : 10h al Turó de Can Mates.

• Itinerari  : 38 km aproximadament. 

• Sortint de Sant Cugat agafem l'autopista C-58 direcció Sabadell-Terrassa.

• Passat Sabadell (queda a mà dreta) deixem l'autopista a la sortida 17.

(Terrassa Est – Rubí – Matadepera).

• Seguim l'Avinguda del Vallès, direcció a Matadepera.

• (La  riera  de  Terrassa  queda  a  l'esquerra  tota  l'estona).  Passarem  diversos  semàfors  i 

benzineres.

• La Mola sempre ens queda de cara.

• Continuem pujant i deixem una estació de servei Petrocat i un Burguer King a la dreta.

• Passem dues vegades per sota de la via del tren.

• Arribem a una rotonda que hem de vorejar i continuar recte. Veiem Galerias del Tresillo.

• A la següent rotonda girem a l'esquerra, sempre seguint les indicacions de Matadepera.

• Veurem Montserrat al fons.

• Girem a la dreta i deixem una Benzinera Q8 a la dreta.

• Seguim direcció Mura-Talamanca.



• Passem diverses rotondes i sortim de Matadepera (la deixem a la dreta).

• Seguint la BV-1221 (direcció Mura)  uns 10 km aprox. Per una carretera amb uns quants 

revolts, arribarem al Centre d'Informació del Coll d'Eres. A mà dreta i ha un aparcament 

per deixar el cotxe.

• EN CAS DE PERDRE'S, DEMANEU INDICACIONS PER ARRIBAR AL MONTCAU O 

AL CENTRE D'INFORMACIÓ DE COLL D'ERES.

LA CAMINADA

• Apta per a tots els públics.

• En el Centre d'Informació hi ha lavabos i una exposició permanent sobre el parc.

http://www.diba.es/parcsn/parcs/equipaments.asp?parc=0&tipus=2&m=0&s=0#equ363

• El camí arrenca a mà dreta per iniciar la pujada al cim del Montcau.

• Tot i que hi ha una opció més dreta, proposem l'opció que permet circular amb cotxets de 

nens i que és planera tota l'estona. 

• Just abans d'iniciar el darrer tram per arribar al cim (al final del nostre trajecte) hi ha un 

espai perfecte per dinar. 

• Els qui vulguin a partir d'aquí podran emprendre el cim, que és molt senzill de pujar tot i que 

adalt de tot ja no es pot pujar amb cotxet.

http://www.diba.es/parcsn/parcs/equipaments.asp?parc=0&tipus=2&m=0&s=0#equ363

