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INTRODUCCIÓ
Durant segles el camí dels Monjos ha estat el
principal camí d’accés al monestir de Sant
Llorenç del Munt situat a la Mola. Aquest camí
principal amb la traça d’origen medieval
comptava amb nombrosos empedrats i
esglaons que s’han restaurat en tres
campanyes. L’any 1997 i el 1999-2000 es va fer
el tram des del Coll del Pi del Vent fins als
darrers boscos abans d’arribar al cim.
Posteriorment durant el 2001 es va restaurar el
tram des de Matadepera fins a la pista que
porta al Coll del Pi del Vent.
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1. Objectius
L’objectiu dels treballs realitzats va consistir en restaurar i consolidar el camí per facilitar el pas de la
gent i eliminar impactes que la forta freqüentació pot generar en descalçament del sòl, xaragalls, etc.
L’actuació es pot resumir en els punts següents:
·Eliminar dreceres.
·Millorar el drenatges. Les actuacions van descarregant l’aigua de l’escorrentiu, les trenques de
drenatge són fetes en pedra vista collada per facilitar-ne el manteniment i dotar-les de resistència.
·Facilitar el pas possibilitant la utilització del camí pels animals de traginar que abasteixen el
restaurant del monestir.
·Consolidar la traça.
·Consolidar estructures antigues.
Dades generals de l’obra:
Pedra
Ciment
Sorra
Aigua
Temps execució Fase 1 1997
Temps execució Fase 2 1999-2000
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118.000 Kg
12.600 Kg
45.720 Kg
16.000 l.
53 jorns 4 persones
138 jorns 4 persones
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2. Tècniques utilitzades
2.1 Realització d’empedrats en pedra vista collada
Estructura amb aparença de pedra en sec però collada en morter a la base.

Morter

2.2 Construcció d’esglaons en pedra
Els esglaons adaptats a cada tram del camí es van collar per darrera amb una tècnica pròpia que
mostrant un aspecte natural té un reforç a la base i al darrera del morter.
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2.3 Reforç dels marges per evitar descalçaments
Amb l’objectiu de consolidar la base al camí, es realitzaren aquestes estructures amb pedra collada.

2.4 Construcció de trenques en pedra vista
Per tal de portar a terme correctament el drenatge del camí, es van construir aquestes estructures en
pedra vista per tal de disminuir l’erosió del sòl causada pels torrents creats amb les pluges. Són
planes al costat de pujada i amb un petit esglaó al costat inferior, sempre de biaix respecte el camí
per no quedar totalment perpendicular a les aigües i que acompanyi aquestes al sortir. El total de
trenques construïdes ascendeix a 6, a 5 de les actuacions dutes a terme.

Circulació aigüa
Trenca

Esquema d’una trenca en pedra vista
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Visió en alçat de la trenca
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2.5 Col·locació de còdols per demarcar dreceres
A alguns camins molt desestructurats,
desestructurats, sense la opció de dur a terme altres actuacions, es procedeix
a la disposició de còdols de gran tamany per marcar els límits del camí i evitar la creació de dreceres.

2.6 Marcatge del camí a la roca amb la utilització
utilització del martell elèctric
Donada l’especial conformació de la zona, es va haver d’utilitzar el martell elèctric en alguns trams,
per tal de facilitar el pas en trams de roqueter.

2.7 Altres actuacions
Deixant de banda aquestes construccions, també es van realitzar altres intervencions per millorar
l’aspecte dels camins, com la col·locació de brancatge i desbrossades.

Brancatge
Tècnica utilitzada per desmarcar la traça de les dreceres un cop millorat el camí principal i així
eliminar l’impacte causat per aquestes.

Desbrossada
En alguns trams l’amplada del camí era massa estreta com per suportar una relativa afluència de
públic, pel que es va procedir a una desbrossada per aconseguir la seva ampliació i així adequar-ho
als visitants.
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3 Criteris seguits per al desenvolupament de les tècniques
Els criteris de la intervenció van ser els següents:
a) Es tracta d'actuacions amb pedra vista.
b) Es tracta d'alternar empedrats i esglaons a l'estil dels antics camins rals. En la segona fase es va
prioritzar l’empedrat a l’esglaó. L’empedrat presenta una millor integració paisatgística i fa el pas més
agradable; per contra l’esglaó redueix la velocitat de l’aigua d’escorriment.
c) Es va utilitzar pedra amb les mateixes característiques litològiques que la present a la zona. No es
recolliren massivament pedres de la mateixa zona de treball per impedir l’eliminació d’un ecotip així
com l’ impacte del trànsit per la zona.
d) La zona a treballar és un lloc de difícil accés, i el transport dels materials es va realitzar de manera
manual (baiards) amb animals de càrrega i també amb helicòpters.
e) El ciment es va colorar amb material de la zona, mitjançant una tècnica específica en l’assecat, i/o
amb pigments especials.
f) Es van prendre totes les mesures necessàries per minimitzar l’impacte de les obres: punts
d’emmagatzematge, preparació de morter en recipients, etc.

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

7 de 8

Treballs de restauració del camí dels Monjos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac

CONCEPTES CLAU: Restauració camí medieval
TÈCNIQUES APLICADES: Empedrat en pedra vista, Esglaons en pedra vista, Murs en pedra
vista.
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