
 
 
 
 
 
 
 

 
MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 

 LA MOLA   
 

El Monestir de Sant Llorenç del Munt és un dels edi ficis històrics més emblemàtics del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aqu í trobareu tota la informació que 
necessiteu sobre el parc. 

 
 

L’horari d’obertura al públic és de 10 h a 16 h els feiners i de 9 h a 18 h els caps 
de setmana i festius. En aquest equipament podeu demanar informació sobre el 
parc natural, adquirir publicacions i records, visitar l’exposició permanent 
d’entrada gratuïta i gaudir de l’espai de bar i restaurant. 
Els diumenges, a les 11 h, podeu fer una visita guiada al monestir (en un grup 
màxim de 20 persones). 
Si teniu cap incidència, dirigiu-vos a l’equipament o truqueu al 937435454 o al 
telèfon d’emergències 112.  
 
Si voleu fer reserves al restaurant, truqueu al 93 743 54 54 o al 629 503 040 en 
horari d’obertura al públic o entreu a www.lamola.com 
 

 
 
Si porteu el menjar de casa, podeu fer servir un espai del menjador de la Mola. 
No us hi entretingueu gaire: penseu que altres usuaris també l’han d’utilitzar.  En 
tot cas, seguiu les indicacions del personal de l’equipament. 
 

 
 

Un funcionament particular per a un equipament d’al çada 
 

Per arribar a la Mola no hi ha camins practicables per a vehicles; per això, tot el 
que és necessari per mantenir el servei es transporta amb animals, des de Can 
Pobla fins a la Mola, diversos cops per setmana. 
Com que la xarxa elèctrica no arriba al monestir, l’energia s’extreu d’uns motors 
de gasoil que han de funcionar permanentment. El gasoil per als motors, el propà 
per a les cuines i la resta de combustibles es pugen amb els animals. 
Tampoc no hi ha cap xarxa d’abastament d’aigua que arribi al monestir. L’aigua, 
doncs, és un recurs molt preuat. La Mola es nodreix únicament de l’aigua de 
pluja que, degudament conduïda, s’emmagatzema en unes cisternes. 
Recordeu que l’aigua de les aixetes del lavabo no és apta per beure: mireu 
d’estalviar-la tant com sigui possible. 
 
Respecteu l’entorn natural i el patrimoni cultural. La gran afluència de visitants 
pot perjudicar l’entorn i erosionar les vores dels camins. Si us plau, respecteu els 
camins senyalitzats i col·laboreu en la conservació dels herbeis de la Mola! 
 
 
Les deixalles que genera l’equipament se seleccionen, es compacten i es 
transporten amb els animals a la deixalleria.  
 

Les vostres deixalles emporteu-vos-les, si us 
plau.  
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