
Com arribar al punt de sortida:

L’Obac: de la Casanova
a la Font de la Portella

14.07.2012
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Sortim de Terrassa per la carretera de 
Rellinars (B-122), al quilòmetre 10, en 
arribar al coll de l’Obac, agafem el 
trencall de la dreta i deixem el cotxe a 
l’aparcament senyalitzat. De 
l’aparcament en surten unes escales de 
pedra que pugen fins a l’era que hi ha 
entre la Casanova de l’Obac i la Pastora, 
un antic forn de vidre avui convertit en 
restaurant.

Font. Diputació de Barcelona. Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac 



Descripció de l’itinerari a peu:

L’Obac:de la Casanova a la Font de la Portella

Distància: 3 Km anada i tornada.
Desnivell: gairebé pla, només s’enfila una 
mica al final del recorregut.
Temps: 2 hores (infants de parvulari)

L’itinerari està senyalitzat amb fites
verdes amb senyals roses.

Mirant al restaurant La Pastora, al costat 
esquerra de l’era surt la pista planera 
que porta, en uns 20 minuts, fins a la 
casa vella de l’Obac, per arribar-hi 
deixem la pista i agafem el primer camí 
que trobem a la dreta.

Retornem a la pista per continuar fins a
trobar un nou camí que s’enfila pel bosc
i que ens porta a la clariana on hi ha el 
Pou de glaç de la Portella. 

Per arribar a la Font de la Portella hem d’agafar el 
camí empedrat que puja a la dreta del pou de glaç 
fins a un corriol estret que haurem de seguir a mà 
dreta i que ens porta a la font.

El camí és molt planer, amb abundosa vegetació i
amb unes excel•lents vistes, si encara tenim llum 
veurem Montserrat, el Paller de tot l’any, la Roca 
salvatge i també el Castellsapera. Abans d’arribar a 
la Font de la Portella, en un revolt a mà dreta ens
trobarem el Turo Roig, una mena de roca en forma 
de bolet. 

Una mica d’història...

Aquesta ruta és un recorregut a través de la 
història dels Ubach, una família que es va 
instal·lar a l'Edat Mitjana a la serra.

Casanova de l’Obac (any 1812)
 Mas vitivinícola de tres plantes i estil italianitzant 

que mostra l'esplendor de la 
nissaga Ubach en aquestes 
terres durant el segle XVIII, quan 
la seva activitat vinícola era 
pròspera. Va ser l'últim mas 
ocupat per aquesta família, abans 
de caure en crisi per la plaga de 
la fil·loxera que va acabar amb 
les vinyes a finals del segle XIX.

L’edifici funciona com a 
equipament cultural des de l'any 

1996. Tel. 937 435 468 (dissabtes i festius) 937 855 
461 / 937 844 353 (visites concertades).

Casa Vella de l’Obac (segle XII)
Al Segle XII, els Ubach van ocupar l’antiga Torrota 
de l’Obac quan ja no s’usava com 
a punt de vigilància. Poc després 
van construir la Casa Vella en un 
lloc proper a la Torre. Van ser dels 
pocs que es van lliurar dels 
efectes de l’epidèmia de pesta 
que va despoblar el massís i que 
va facilitat l'expansió dels seus 
dominis. L'activitat vinícola va 
incrementar la prosperitat de la 
família, per això, el 1786 van iniciar la construcció 
d’una nova casa, per a la producció de vins.

Al 1812 s’hi van instal·lar 
uns masovers i al 1836 
els carlins van incendiar 
el mas que va quedar 
abandonat. Diu la 
llegenda que el bandoler 
Capablanca va morir a la 

Casa Vella ofegat en una bota de vi.

Pou de glaç de la Portella o l’Obac Vell (any 1760) 
Els pous de glaç són construccions subterrànies 
grans i fondes, generalment de pedra seca, destina-
des a emmagatzemar gel i proveir-ne la població per 
al consum de tot l'any. L'origen del glaç d’aquest pou 
era la neu. Els blocs de neu compactada s'introduïen 
dins el pou, on l'ambient és manté fresc fins i tot a 
l'estiu, separats entre ells per capes de branques o de 
palla. El glaç s'utilitzava per conservar els aliments, 
en especial el peix, per refrescar begudes,... 

Font de la Portella.
una mostra de les moltes surgèn-
cies d'aigua que hi ha al parc 
natural i que brollen de les escle-
txes de les roques de la muntan-

ya. El nom de la 
font prové d'un 
antic mas, que va quedar deshabitat 
arran de les epidèmies de pesta i els 
seu terrenys va passar a ser propie-
tat de la Casa Vella de l'Obac. 

I, amb sort, una mica de fauna...
Els vespres es presenten les millors 
oportunitats per veure o sentir la 

fauna del massís, ens sobrevolarà algun ratpenat?


