
La ruta que us proposem és d’anada i tornada, des de la Casa Nova de l’Obac fins a l’Obac Vell. El 
recorregut és molt planer i surt del pàrquing accessible de la Casa Nova en direcció nord per una 
pista pavimentada. Només començar, a la vostra esquerra, podreu gaudir d’una bona vista del 
massís de Montserrat. Seguiu sempre per la pista principal -deixeu a la vostra esquerra el camí del 
pou de glaç- i arribareu de seguida a les runes de l’antic mas de l’Obac Vell, des d’on podreu 
observar, al lluny, davant vostre, el monòlit conegut com el Paller de Tot l’Any.

1a parada
Casa Nova de l’Obac 

2a parada
Paisatge 

3a parada
L’alzinar  

4a parada
Obac Vell 
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SL-C 63 LA FONT DE LA PORTELLA
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Parada 1 - Casa Nova de l’Obac

Al punt d’informació de la Casa Nova de l’Obac us podreu assessorar sobre els serveis 
i equipaments generals del parc i adquirir publicacions sobre Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac.

Aquest imponent mas està edificat sobre la roca característica de la serra, el pinyolenc 
o conglomerat. Si us acosteu a sota la rampa d’accés a l’entrada principal, podreu 
tocar aquesta roca amb la mà. Notareu els còdols i sorres units per argiles que van 
sedimentar en el delta d’un riu que prové d’un antic continent entre la costa catalana 
i les illes Balears.  

Parada 2 - Paisatge 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac forma part de la serralada Prelitoral juntament amb el 
Montseny i Montserrat. Des d’aquest punt teniu una panoràmica magnífica de tot el 
massís de Montserrat. Gaudiu d’aquest paisatge amb els cinc sentits: feu silenci, 
agafeu aire, obriu els braços i copseu la immensitat del massís. 

Parada 3 - L’alzinar  

L’alzinar és el bosc mediterrani que predomina al parc. Les fulles de les alzines, verdes 
tot l’any, creen al seu interior un ambient ombrívol, fresc i humit. Si us acosteu al 
marge dret del camí, podreu tocar un exemplar d’aquest arbre amb el palmell de la 
mà. Notareu que el tronc té una escorça dura i rugosa, tota ella clivellada i de color 
marró fosc. La fusta de l’alzina s’explota per fer-ne llenya i carbó vegetal.

Parada 4 - Obac Vell 

L’activitat humana ha evolucionat i s’ha anat adaptant als esdeveniments de la 
història. En molts casos, la vida al mas, el conreu de la terra i l’aprofitament del 
bosc han estat substituïts pel turisme i per la protecció del paisatge. Els últims 
habitants d’aquest mas van ser els Ubach, que el van abandonar a finals del segle 
XVIII. Passegeu per aquestes runes intentant imaginar-vos la vida d’aquesta família 
vivint del conreu, les pastures i el bosc.
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