
 
Ressenya de l’excursió feta per portar el 46è Pessebre itinerant del C.E. Els Blaus, el 18-12-2016. 
 
El diumenge 18 de dessembre del 2016 vàrem deixar el 46è pessebre intinerant del Centre, al camí 
dels Monjos, tot baixant de Sant Llorenç del Munt, aixoplugat pels grans blocs de roca de les 
parets de La Roca Colom, una mica més avall dels Horts dels Monjos, on ja estava tot el costat del 
camí replet d’altres pessebres, que com cada any hi ha per aquests indrets. El nostre va quedar 
prop de la Cova petita de l’Hort dels Monjos. Ens hagués agradat poder deixar-ho més amunt i 
més a prop de la Mola, peró haguesim tingut que portar-ho dos o tres setmanes abans, com a 
mínim. Val ha dir que vam tenir feina per poder trobar un lloc on pòder deixar-ho, doncs hi havia 
pessebres per ambdos costats del camí, gairebé fins el Pi del Vent. 

Vam sortir de Sarrià a les 8 h., 24 caminants amb autocar, cap a Sant Llorenç Savall, on vam 
arrivar cap a les 9:10 h. amb un fred que tenia deixats tots els camps blancs de gebrada.   

A les 9:20 h. i des del devant de l’esglesia de Sant Llorenç, a uns 480 mts. d’altitud, vam iniciar la 
caminada, primer cap a la Creu de Ricó, a 540 mts, on vam esmorzar amb un bon solet que ja lluia. 
El dia era clar amb un temps molt agradble encara que de moment fred. Més endavant va anar 
pujant la temperatura, peró no gaire.  

D’aquí vam baixar cap el torrent de la Vall d’Horta, per Can Roca, on estava tot ben gebrat i vam 
creuar-ho a gual, doncs com que havia plogut els darrers dies, ara baixava mitg pam d’aigua. Algú 
es va mullar els peus un xic. Si s’hagués pogut fer, hauriem passat per sobre el mur de la repressa 
d’aigua del Moli de la Roca, dit “el Pont de la Roca”, peró hi vessaba massa aigua i estava plé de 
bardissa. 

Passada la Vall d’Horta vam entrar al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, anant cap 
el Daví i el Dalmau, on vam visitar la petita ermita de Sant Pere de Mur, romànica del segle XI. 
D’aquí vam anar pujant cap a la pinassa del Dalmau, a 580 mts, amb el seu Pi de les quatre Besses, 
d’uns 400 anys o més d’existencia. L'agost del 1988 fou declarat Arbre Monumental de Catalunya 
i n’es lúnic de tot el Parc. Des del 2004 està malalt i una de les seves Besses es morta des del 2005. 

D’aquí ja ens vam anar endinsant cap a la Canal de Santa Agnés. Amb un molt bonic i dret camí, 
pujant poc a poc i sense parar, vam visitar la Balma-Barraca del Bord, lúnic lloc amb ermità del 
Parc. Una estona més tard vam arrivar a l’Ermita de Santa Agnés, a 835 mts. i que ens va agradar 
molt poder visitar. Eren les 12:30 h. 

Un bon tros més amunt, a 950 mts, vam sortir al camí de la Mola, pel costat del Morral del Drac. 
Aquí vam recuperar l’alé després de la bonica i forta pujada feta per la canal. Ara ja vam anar 
seguint el cami normal cap a la Mola de Sant Llorenç del Munt, a 1.104 mts, on vam arrivar a les 
13:45 h. 

Estava plé de gent, tant a fora com a dins de l’establiment de menjar que hi ha al costat del 
monestir. Com que el dia era bó peró fred, ens vam instal·lar al pati del monestir per dinar, 
arraserats i al sol, junt amb d’altres molts més que també estaven dinant. 

Després de dinar, a les 15:10 h, vam iniciar la baixada pel camí dels Monjos. Ara ja tot de baixada, 
cosa d’agrair per compensar la forta pujada anterior. Des del primer revolt rocos, ja ens vam trobar 
pessebres, instal·lats per tots els racons possibles de les roques d’ambdos costats del camí. Un 
munt de pessebres per tot arreu. Poc abans d’arrivar a la Cova petita de l’Hort dels Monjos, sota un 
gran bloc rocos, vam deixar el nostre pessebre, als 1.025 mts. 

Després de visitar els forns de calç de Calderols, vam arrivar a Matadepera, a la parróquia de Sant 
Joan, a 420 mts, a les 17 h. Aquí vam fer les fotos de rigor i vam anar a trobar l’autocar uns 600 
metres més avall, marxant cap a Barcelona a les 17:20 h. i arrivant a Sarrià a les 18 h., on ens vam 
acomiadar a l’espera del pessebre del proper any. 

Vam tenir un dia i una caminada esplèndids, amb un grup marxós de participants. Vam anar a bon 
ritme i amb l’horari d’arrivada previst. Vam fer un total de 16,4 km. en 8 h. amb parades incloses. 
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