La Calsina i la Font del Solitari

Dimecres 10 de setembre
Amb aquesta sortida us proposem conèixer una mica més la serralada de ponent la serra de
l’Obac. Visitarem la casa Nova i la Vella de l’Obac i la casa de la Calsina.
La Calsina es és un dels masos més antics de la serralada de l’Obac. Data vers 1634,
actualment està en ruïnes, les restes de la casa estan situades a la fondalada que hi ha entre
el Paller de tot l’Any i la Roca Salvatge. Darrera la masia puja un corriol que en pocs minuts
condueix a un bonic forn de calç i la font del Solitari.
Iniciem el recorregut al quilòmetre 9,9 de la carretera de Terrassa a Rellinars, al Coll d’en
Tropes (644) (412943 E – 4608284 N). Marxem a la dreta per el camí carreter que surt
direcció nord, tot passant per davant de la Casa Nova de l’Obac (667) (412964 E – 4608504
N). Just passada aquesta casa, al costat de la gran era que hi ha sota la casa de la Pastora, el
camí es bifurca. Seguirem per la part baixa de l’era, on un pilonet indica la canal de Mura i la
font de la Portella. El camí és asfaltat i en menys de 15 minuts ens portarà a la Casa Vella de
l’Obac (666) (413198 E – 4609059 N).
Un cop visitades les ruïnes de la masia continuarem pel camí de darrere de la casa, ﬁns el
Turó Roig (681) (413546 E – 4609526 N). Aquí farem una parada per esmorzar.Abans
d’arribar al turó surt un corriol a la dreta que, en cinc minuts, ens portarà a la font de la
Portella (658) (413696 E – 4609520 N). Deixem el camí principal que ens portaria al collet
estret i baixem per un petit sender que surt a mà esquerra, tot just passat un gran arbre
tombat al mig del camí (653) (413719 E – 4609555 N). Seguim baixant ﬁns trobar la riera de
la canal del Llop, l’hem de travessar i continuar ﬁns la casa de la Calsina (557) (413256 E –
4610090 N).
Un cop visitada la casa i els seu entorns, reprenem la caminada direcció nord i quan portem
uns 200 m caminats deixarem el camí (de seguir-lo ens portaria al capdamunt del camí Ral
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de Manresa GR5). Seguirem un corriol de l’esquerra. Un xic més enllà, amagat entre les
bardisses, trobarem un petit forn de calç (602) (413525 E – 4610468 N) i més endavant, al
mig de la riera, hi trobarem la font del Solitari (593) (413478 E – 4610463 N).
El camí de tornada el farem desfent el camí ﬁns la casa de la Calsina. Passarem per la font
del Clot (550) (413197 E -4610070 N), seguirem pel camí carreter, direcció sud. Primer de
baixada i després de pujada ﬁns al collet dels Pals (622) (413019 E – 4609427 N), seguirem
direcció est ﬁns trobar el pou de glaç de l’Obac (658) (413305 E – 4609196 N). Continuarem
per el camí principal ﬁns retrobar la casa Vella de l’Obac i més endavant el trencall de la casa
de la Pastora i el coll de Tropes. Fi de la caminada.
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