Coneguem l’Obac
Diumenge 19 de novembre de 2017
Serra de l’Obac: Les Marines-El Daví-Rocamur-Puig Roca d’Aliga-Les Marines
Sortida en cotxes particulars: De Sarrià cap Sant Llorenç Savall, per la B-20, la C-58, C-58C i la B-124.
A l’autopista de Terrassa prendrem la Sortida-12 a Sabadell-Sant Quirze V., que va pel lateral, i anirem
sempre en direcció a Sabadell Nord, [quan hi hagi tres carrils, cal anar pel del mitg i quan hi
hagi dos carrils anar pel de la dreta, alternativament], aixi seguirem per la C-58C, a Matdepera i
Sabadell, fins prendre la Sortida-2 de Castellarnau i Sabadell Av. d’Estrasburg. A la rotonda d’entrada
anirem a la dreta per dita avinguda, continuant per la Gran via, passant per un curt tunel, fins arribar a la pl.
Espanya, que la voltarem tota fins seguir a la dreta per l’av. de l’Alcade Moix, on al final en una amplia
rotonda, anirem a l’esquerra per la B-124, cap a Castellar del Vallés. Després de Les Arenes (km.14), i un
cop passat el km. 16, trobarem a l’esquerra la urbanitzacio “Les Marines”, per on entrarem, carrer amunt,
fins el carrer de La Mola, on aparcarem els cotxes per iniciar la caminada. Total uns 46 km. i 1 h.

Horari: Trobada a la plaça de Sarrià a les 7:45 h. Sortida a les 8 h. Tornada a Sarrià cap a les 14 h.
Recorregut circular a peu: Iniciarem la caminada cap a les 9 h., pel carrer de La Mola que ens portarà al
Dalmau i Sant Pere de Mur, passant pel Pí de les 4 Besses (2,9 km). D’aqui anirem cap el Daví i farem la
pujada pel Coll Gavatx cap a “La Màquina de Tren” o Rocamur (3,5 km). Després ja de baixada pasarem pel
Roc d’Aliga cap el Coll de Palomeres, fins arribar al lloc d’inici (2,6 km), per tornar cap a Sarrià.
Distancia: 9 km.
Desnivell: 280 mt. - Acumulat: 420 mt.
Requeriments de la sortida: Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats. Cal fer la inscripció prèvia.

Inscripcions i assegurances, consulteu les secretaries dels Centres.

