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INTRODUCCIÓ
Es tracta de la intervenció en tres zones claus per l’accés a
la Mola de Sant Llorenç tenint com a eix principal el camí
dels Monjos. En concret, uns trams del mateix camí abans
d’arribar al Coll del Pi del vent, la millora del camí de Sant
Feliu del Racó a la Mola i unes actuacions puntuals a l’accés
des de Matadepera.
En tots ells l’objectiu ha estat consolidar els trams antics de
camí, deixar una traça clara per tal que els camins i senders
principals siguin fàcils de seguir; i consolidar alguns trams
on s’ estava degradant la traça degut a l’aigua i a la
intensitat de l’ús. En destaquen la recuperació d’uns trams
empedrats a la zona dels Plecs del Llibre.
Un treball que el nostre equip ha fet amb cura i molta il·lusió
aplicant les tècniques del marger a les característiques
pròpies del Parc de Sant Llorenç. Un treball del que els
entesos poden gaudir però que passaran desapercebuts per
la majoria. Queda garantida la facilitat de pas i la intuïció de
la traça correcta mantenint l’estructura d’un sender de
muntanya.
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1. Tram del camí de Castellar del Vallès al camí dels Monjos
Una de les rutes clàssiques d’accés a la Mola és la que es realitza des de Sant Feliu del Racó
especialment per veïns de Castellar del Vallès i Sabadell. Malgrat que el tram inicial circula
majoritàriament per pista. finalment remunta el cingle a l’alçada de la zona coneguda com a Plecs del
Llibre. El camí té un origen antic ja que en aquest tram més costerut encara si observen alguns trams
d’empedrats.
De fet bona part de la traça actual és una variant, ja molt consolidada, per passar per l’Avenc de la
Codoleda. El camí original es pot seguir uns metres més avall encara que la vegetació i l’esllavissada
d’alguna pedra el desdibuixin.

Actuacions realitzades
L’esllavissada d’algunes roques i l’origen com a drecera en roqueter de bona part del recorregut feia que el
camí fos irregular i poc clar fet que ha propiciat l’aparició de moltes dreceres i la degradació de la zona.
Per aquest motiu la intervenció, a més de restaurar els trams empedrats, pretén crear una traça clara i
intuïtiva sempre des de la perspectiva que és un sender de muntanya.
Actuacions realitzades
a) estabilitzar el ferm dels punts de connexió amb la roca mare.
b) millorar punts afectats per esllavissades de roques.

Abans i després
c) facilitar intuïtivament la connexió dels trams reforçant el marge del camí amb un filera de pedra.
d) un cop refet el camí principal tancar dreceres secundàries.
e) refer trams on l’aigua ha descalçat el camí. S’ha consolidat de nou amb un mur de pedra
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Abans i després de la intervenció.
f) Reconstrucció empedrats

Abans El marge del roqueter havia desaparegut i aquest
s’anava trencant.

Després Consolidació del marge amb un mur i
recuperació de l’amplada original
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g) El tram anterior d’empedrats més o menys continus, que fent ziga-zaga anaven guanyant alçada,
acaben en un roqueter de pendent suau i de fàcil pas. La vegetació ha anat reduint l’amplada i la
continuïtat no era tant evident. Aquest fet ha facilitat que anés prenent pes un sender secundari que surt
per accedir a sobre Plecs del Llibre, una zona fins avui sobrefreqüentada pels que perdien el camí
principal. Amb la confecció de dos esglaons per mostrar el camí, el sender principal pren de nou
protagonisme.

h) podar amb criteri la vegetació dels voltants per evitar que el seu creixement afecti el camí, especialment
perquè aquesta té tendència a buscar la llum dels espais oberts.
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2. Restauració del tram de pista del camí dels Monjos d’arribada al Pi del
vent
Actuació en el camí dels Monjos en un tram des de Plaça Europa (la següent esplanada després de Plaça
Catalunya) en direcció al Coll del Pi del Vent.
Aquest tram fins l’any 2000 era practicable amb vehicle tot terreny, per tant, en els darrers 14 anys s’ha
anat observant un procés important de degradació. La presència de conglomerats més durs amb d’altres
de tous, conjuntament amb l’increment de la freqüentació de pas, ha generat erosions parcials creant-se
esglaons naturals cada cop més profunds. L’usuari acaba buscant traces alternatives fet que es tradueix
en una major degeneració de l’espai. Cal tenir present, a més, que a la zona hi circulen els animals que
traginen material al cim de la Mola.

No era objectiu de la present actuació possibilitar de nou l’accés en vehicle a la part superior, si que ho és
regularitzar el ferm del camí per tal que la zona sigui fàcilment transitable. La tècnica de l’empedrat, tan
comuna als camins principals de Sant Llorenç, ha estat l’element principal de la intervenció. Com sempre,
s’han realitzat els corresponents ancoratges, que són línies periòdiques de grans pedres a nivell que
milloren la subjecció dels trams llargs dels empedrats.
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La part baixa de l’empedrat ha de complir dos aspectes tècnics:
a) Ha de suposar una pendent gradual que enllaci bé amb el camí existent
b) Si és possible ha de començar en un aflorament present, així l’aigua no va erosionant la base dels
empedrats.
Aquesta intervenció ha estat la tercera realitzada en aquest tram en els darrers 25 anys. Alguns dels
empedrats realitzats en fases anterior van millorar el tram però, amb el temps, han creat un punt rígid a
l’inici o final que s’ha convertit en esglaó. En aquesta darrera intervenció s’ha pres especial cura en
començar i acabar els empedrats, en la mesura del possible, en punts més durs per evitar que puguin
erosionar-se de nou. Aquests punts, en alguns casos, només es detecten en picar la pedra pel que hi ha
hagut canvis en els amidaments respecte la previsió inicial.

Trenca de drenatge.
En un dels pocs trams del camí on podem treure l’aigua sense que torni a aquest es va fer aquesta
estructura de drenatge de pedra. S’ha fet un increment de llargada prevista per millorar la seva capacitat
de conducció de les aigües.
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3. Millora del tram d’accés a la pista des del canal de la roca de les 11hores
Dues intervencions per consolidar aquest tram:

Nou esglaó per reduir l’erosió del present.

Consolidació d’un tram erosionat del camí refent la plataforma i amb poda de la vegetació.

PARAULES CLAU: restauració camins.
TÈCNIQUES APLICADES: empedrats, esglaons de pedra vista collada, trenques de drenatge.
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