
Descobrim la Serra de l’Obac 
Diumenge 15 de març de 2015 

Casa Vella i Torrota de l’Obac 

Sortida en cotxe: Sarrià, Ronda de Dalt (B-20) cap a la Trinitat, autopista de Manresa (C-58), rodejar 
Terrassa i seguir per la B-40, cap a Matadepera i Talamanca. Després del rètol d’entrada al Parc Natural de 
Sant Llorenç, a les Pedritxes i passat el km 7, cal entrar a l’esquerra a la urbanització de “Els Rourets”. 
Seguir pel primer carrer a l’esquerra, una mica més estret, després a la dreta i passat un creuament entrem al 
carrer “Alba de la Barata”. Al fer un revolt a l’esquerra, aparquem els cotxes (fora de la zona prohibida). 

 

Recorregut a peu: D’aquest revolt surt una pista, amb un cadenat, per on iniciem la caminada cap el collet 
de la Riba i un poc abans d’arribar-hi seguirem un corriol a la dreta, iniciant la pujada cap els Caus Cremats, el 
Puig Codina, collet de l’Arca, Roca del Corb, Turó de la Carlina i Pou de glaç de l’Estepar. Seguirem pel camí 
de la font de la Portella baixant cap el Turó de la Mamella, cap al Pou de glaç i la casa vella de l’Obac. D’aquí 
retornarem al punt d’inici, passant per la Torrota de l’Obac i el collet de la Riba. 

Distancia: 10,5 quilòmetres 
Desnivell: 370 metres i acumulat 420 metres. 

Dificultat : Moderada . Excursió que recorre camins estrets i que en ocasions poden tenir un fort pendent. 

Requeriments de la sortida: Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats. Cal inscripció prèvia. Els que 
no disposin de cotxe, pagaran 3€ als conductors del vehicle que els porti. 
 
Horari: Sortida a les 8 h des de la Plaça Major de Sarrià. Retorn a Sarrià cap a les 14 h aproximadament. 
 
Aquesta sortida està subjecte a la normativa d’activitats esportives i és necessària la inscripció prèvia i la 
contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5€, per qui no disposi de la llicència anual. 

    Més informació i inscripcions a: 


