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Les serres de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac formen 
part, junt amb Sant Salvador, Montserrat i Montsant, 
entre d’altres, del conjunt de massissos de conglome-
rats que voregen el marge meridional de la Depressió 
Central Catalana. Encara que de morfologia similar a 
la de Montserrat, amb tendència a la formació d’agu-
lles, les serres de l’Obac i Sant Llorenç presenten un 
aspecte més massiu, probablement a causa d’una ma-
jor presència de nivells arenosos i argilosos i menys 
calcaris, que dificulten la formació de les típiques 
diàclasis de Montserrat, que afavoreixen la formació 
de les agulles i parets de gran verticalitat. Una altra 
diferència entre els conglomerats de Montserrat i els 
d’aquestes serres és que mentre els primers es van 
formar en un mitjà marí i submergits, la part subma-
rina d’un delta, els de Sant Llorenç i l’Obac corres-
ponen a dipòsits torrencials dipositats en una plana, 
la major part del temps fora de l’aigua, la qual cosa 
va permetre que el ferro contingut en les argiles, que 
acompanyaven els còdols, pugues rovellar-se donant 
lloc als colors rogencs que presenten avui dia. 

L’alternança de capes, ben visibles en les cingleres, ens 
indiquen períodes de diferent energia en el transport 
de materials. Els nivells gresosos i argilosos manifes-
ten un transport de baixa energia, per aigües tranquil-
les, que podrien correspondre a èpoques d’estiatge o 
menys plujoses, mentre que les capes de conglome-
rats, algunes amb blocs de dimensions considerables, 
indiquen un transport de gran energia fet per aigües 

abundants i amb forts pendents. El turó Roig, prop de 
l’Obac, ens presenta un magnífic exemple d’aquesta 
alternança. 

L’edat de totes aquetes formacions de conglomerats és 
de començaments de l’Era Terciària (Eocè), moment 
en el que començaven a aixecar-se els Pirineus i en la 
que es formava un gran mar interior, que ocupava la 
Depressió Central Catalana i tota la denominada De-
pressió de l’Ebre, la qual es comunicava amb l’oceà 
a través de Cantabria. És per això que ens hem de 
preguntar d’on venien els rius que van formar aquests 
deltes com el de Montserrat o aquests grans dipòsits 
de materials torrencials, com els de les serres de Sant 
Llorenç i l’Obac. Aquests corrents d’aigua i materials 
havien de venir de muntanyes elevades que s’havien 
de trobar on ara hi ha la Depressió del Vallès Penedès, 
la Serralada Litoral i en última instància el mar.
 
El que en principi podria semblar un gran enigma, 
el d’aquestes muntanyes desaparegudes, avui sabem 
que en l’època en què es formen els dipòsits d’aques-
tes masses de conglomerats, no existia el golf de Va-
lència ni la porció de mar Mediterrània que hi ha entre 
la costa Catalana, les illes Balears i Còrcega i Sarde-
nya. De fet, Menorca i Còrcega havien d’estar molt 
pròximes a l’actual costa catalana. No és fins a mit-
jans de l’Era Terciària, en el Miocè, quan comença a 
obrir-se aquesta porció de mar amb la separació de les 
illes de Menorca i Còrcega i amb l’enfonsament de 

El monestir de Sant Llorenç pujant des de Matadepera.

El monestir de Sant Llorenç del Munt.
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la Depressió Prelitoral i les planes litorals, al mateix 
temps que el mar interior que ocupava la Depressió 
de l’Ebre perd la seva connexió amb l’Atlàntic a tra-
vés del Cantàbric i acaba evaporant-se i desapareixent 
com a mar. A partir d’aquest moment, és quan els rius 
comencen a obrir-se pas, a través de congostos com 
els del Besós, Llobregat o Ebre cap a la Mediterrà-
nia configurant l’actual fisonomia de la xarxa fluvial 
i orografia de les terres catalanes. 

L’excursió per les serres de Sant Llorenç i de l’Obac 
ens permet observar àmpliament tant aquests tipus 
de dipòsits com els aspectes morfològics d’un relleu 
amb un cert equilibri entre l’erosió fluvial i torrenci-
al de superfície i l’erosió càrstica de profunditat com 
indiquen les nombroses coves, balmes i avencs que 
poblen aquestes serres. 

L’Excursió
L’excursió llarga s’inicia a Matadepera (600 m) i per 
can Robert i can Pobla s’enfila ràpidament per l’antic 
camí dels monjos cap al cim de la Mola (1.107 m). 
En el cim de la Mola hi trobem el monestir benedictí 
de Sant Llorenç. Actualment, de la part més antiga 
de l’antic monestir només en queda la capella de tres 
naus de mitjans del segle XI. El primitiu monestir es 

remunta a mitjans del s.X, com una dependència mo-
nacal de Sant Cugat. En temps dels comtes Ramon 
Borrell i Ermessenda es produeix una segona funda-
ció, independent de Sant Cugat, i es quan es constru-
eix l’església que es conserva avui dia. La comunitat 
benedictina de Sant Llorenç va tenir el seu esplendor 
en el s XI i XII, però aviat, a causa de la duresa de les 
condicions físiques de la zona, cau en decadència i 
desapareix en el s XVI. 

A partir de la Mola, el camí continua carenejant cap 
al nord per passar pels colls de Rosec (1.041 m) i de 
les Eres (942 m), aquest al peu del Montcau. Vorejant 
aquest cim, el camí continua cap al coll d’Estenalles 
(880 m) i continua vorejant cap a ponent per anar a 
buscar el coll del Boix (880 m). Des d’aquest punt es 
dirigeix carenejant cap al sud, per passar pel coll de 
Tres Creus (860 m) i vorejar les cingleres de Castellsa-
pera, i es continua baixant per la carena fins al coll de 
l’Obac (660 m). És un recorregut de 20,5 km, amb un 
ascens inicial de 500 m i un descens de 450 m.

L’Excursió Curta
L’excursió curta s’inicia al coll d’Estenalles (880 m) i 
segueix el mateix recorregut que l’excursió llarga fins 
al collet Estret (860 m), al peu de Castellsapera, i a 
partir d’aquí es baixa per la canal del Llop o de la Por-
tella, per anar a la font de la Portella (680 m), passar 
junt al turó Roig, i la casa vella de l’Obac, per conti-
nuar fins al coll de l’Obac (660 m). A la casa vella de 
l’Obac hi trobem restes d’uns antics pous de glaç i les 
runes d’una antiga torre de defensa i masia datades 
del s XII i origen del poblament d’aquesta part de la 
serra. En total és un recorregut de 10,3 km, on l’únic 
desnivell important és el descens d’uns 200 m de la 
canal del Llop, però que es fa per bon camí. 
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Morral del Drac. Castellsapera.

Serra de l’Obac amb Castellsapera i la Mata.


