MATADEPERA – RELLINARS 9,8 km
Seguirem sempre les marques grogues i blanques a no ser que ens apareguin fletxes indicatives del
GEB, en aquests casos les fletxes tenen preferència.
Seguint la carretera en direcció al nucli urbà de Matadepera, continuarem per l'avinguda Josep Porcar i pel
carrer Sant Llorenç. Trobarem la Pl. Sant Jordi. Aquí deixarem les marques grogues i blanques (que
segueixen per la dreta). Girarem a l'esquerra fins trobar el pont que creua la riera, que no travessarem
i seguirem paral·lels a la riera cap a munt pel carrer Enric G.
A partir d'aquest moment hem de mantenir sempre la riera a la nostra esquerra seguint el C/ Passeig del
Pla fins la rotonda on canvia el nom (avinguda Can Marcet). Aquest carrer el seguirem (podeu estar fins hi tot
mitja horeta fins a trobar el següent gir) fins agafar a mà esquerra el carrer dels Rossinyols. Seguim el carrer
dels Rossinyols fins al final de la riera. Just travessar trobarem a mà dreta marques vermelles i verdes que
pugen per un camí que travessa un tros de bosc amb pocs arbres: les seguirem fins que arribin a la carretera i
la anirem seguint (a mà dreta venint del bosc). Havent fet un tram de carretera agafarem un trencall a mà
esquerra seguint també les marques vermelles i verdes (no passeu del km 7, si hi arribeu us heu passat el
trencall). Seguirem una estona el camí fins que entrem a la urbanització de “Les Pedritxes” pel c/Turó de
la Carlina. Cap a la dreta, anem pujant fins
que el carrer es converteix en el c/Alba de la
Barata. Seguim fins que el carrer es corba i a
la dreta saltem una cadena cap un camí que
dóna l'entrada a la serra de l'Obac.
Fins el proper avituallament seguim les
marques verdes i vermelles: el camí és
bàsicament recte. Primer s’ajunta un altre
camí per l’esquerra, uns metres recte deixem
un trencall a l’esquerra. Més endavant
seguim recte en un encreuament (deixant un
camí a l’esquerra i un corriol a la dreta). En
arribar a una bifurcació seguim pel camí de
l’esquerra. Aquest camí recorre la Serra de
l’Obac fins arribar a una Masia antiga amb
un restaurant: la Casanova de l’Obac.

