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Ermita de Santa Anna

Montbui és un municipi obert al món i ple d’atractius
per al visitant. Ubicat al cor de Catalunya, a la
comarca de l’Anoia, i en una privilegiada ubicació
al sud de la Conca d’Òdena. La Tossa de Montbui,
el turó més emblemàtic del municipi, és una porta a
l’espai natural de la Serra de Miralles-Queralt, un
territori de gran riquesa natural i geològica, que
forma part de la Xarxa Natura 2000, ideal per realitzar
recorreguts a peu, en bicicleta de muntanya…circuits
de tota mena per perdre’s i gaudir d’una escapada,
a només 45 minuts en cotxe de Barcelona.

àrea publicitat

Els amants de la geologia trobareu a Montbui uns
espectaculars xaragalls d’erosió, així com estructures
originades en els temps remots, quan tota aquesta
zona era un mar petit.
El conjunt patrimonial de La Tossa, d’estil pre-romànic
i medieval, és un símbol del municipi i forma part de
la Ruta Anoia Terra de Castells. Mirador ideal sobre
la comarca, La Tossa compta amb l’ermita, una torre
de defensa i diferents elements d’interès per al
visitant. No hi falten els serveis bàsics, en forma de
restaurant. El Nucli Antic, d’origen medieval, amb les
seves cases senyorials i els reductes d’un passat fabril,
conserva l’encant de poble, ben a prop de la gran
conurbació de la Conca d’Odena.

Patrimoni natural i cultural
de Santa Margarida de Montbui.

Centre cívic i cultural la Vinícola

Fou de Can Milà

Informació general:

I el Nucli Urbà de Montbui, Sant Maure, llueix antigues
fàbriques modernistes reconvertides, entre les que
destaca el complex de La Vinícola, seu actual de
l’Ajuntament i un centre cultural.

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
Ctra. de Valls 57, Santa Margarida de Montbui (08710)
Tel. 93 803 4735 - ajuntament@montbui.cat

Montbui per perdre’s, per visitar, per descobrir...
Montbui, un municipi obert als sentits

Refugi de l’ermita s/n, Santa Margarida de Montbui (08710)
infoturisme@montbui.cat - www.latossa.cat

Visites i utilització dels espais:

us sorprendrà!
www.montbui.cat

R e l a c i ó d ’e s t a b l i m e n t s t u r í s t i c s d e l m u n i c i p i .

Establiments turístics de Montbui
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MAS AMIGÓ

RESTAURANT LES MORERES

HÍPICA LA TOSSA

Web: www.masamigo.com
E-mail: info@masamigo.com
Telèfon i persona de contacte: 630 664 406 / Albert

Web: www.clublesmoreres.cat
Carretera de Valls km 3,2
Telèfon: 93 805 02 11

Web: www.hipicalatossa.com
E-mail: hipica@hipicalatossa.com
Telèfon i persona de contacte: 630 066 493 / Toni

Antiga casa pairal del segle XVII reconvertida a casa de turisme rural
rehabilitada respectant l'arquitectura original. Situada en la bella i
agresta "Serra de Miralles-Queralt” i en l'encreuament dels antics
camins que comuniquen els tres pobles, la seva situació és privilegiada
per l'aïllament i per la naturalesa que la circumda.

Restaurant ubicat al Club d'Esports les Moreres, amb accés lliure.
Situat en un entorn privilegiat, al bell mig de la natura, es pot gaudir
d'una cuina casolana amb menú diari i de cap de setmana, al menjador
interior o l'exterior.

Centre familiar que comparteix amb els seus visitants i amics la passió
pels cavalls. Es realitza una gran varietat d’activitats amb infants,
casals i centres escolars.

Disposa d'àmplia terrassa on fer calçotades i gaudir dels dinars familiars
amb nens i de grups. Ideal per comunions, batejos i festes familiars.

L’entorn que envolta les instal·lacions del centre és magnífic, ja que
està situat a la falda de la Tossa de Montbui.
Les vistes i els paratges de natura són un lloc excel·lent per
desconnectar i rebre unes sessions d'hípica.

CAN ALEMANY

RESTAURANT LA TOSSA DE MONTBUI

LA CENSADA

Carretera C-37, km 60,070 - Web: www.canalemany.cat
E-mail: hola@canalemany.com - Telèfon: 607 160 270

Ctra. BV-2204- km 2
Telèfon: 646 728 984

Web: www.lacensada.com
Carretera C37, km 55,5
Telèfon: 93 804 63 33 / 673 190 920

Situat en un paratge privilegiat, el restaurant La Tossa de Montbui ofereix
un interessant ventall gastronòmic i de productes de proximitat. Amb
tres sales amb grans finestrals on es pot gaudir d’unes vistes espectaculars.

La Censada és una casa de colònies al mig d'una vall, envoltada de
boscos i camps de cultiu, en la que escoles, agrupacions, corals, grups
de teatre, etc. poden fer les seves estades, trobades i reunions.

Cuina mediterrània de mercat, conjuntament amb un personal de
tracte familiar, simpàtic i d’ambient musical.

La masia preparada per al turisme familiar, disposa d'una piscina,
habitacions adaptades, menjadors i sales. Es poden fer diverses
excursions i visites a museus propers. Mínim grups de 25 persones.

Magnifiques vistes dels camps de cultiu i dels boscos de pi blanc amb
Montserrat al fons i el Cadí en l'horitzó provocaran els teus sentits.
Es gaudeix de gran tranquil·litat i d'una constant aromateràpia.

Can Alemany, masia del segle XVIII, totalment rehabilitada i
reconvertida en espaiosos apartaments rurals de qualitat, tot
mantenint l’essència del casal català de l’època.
Situada en el cor de Catalunya, amb una capacitat total per a 32
persones, disposa d’apartaments dobles i familiars pensats per a
estades setmanals.
Els apartaments disposen de cuina completament equipada i
terrassa privada. Ampli jardí i piscina, zona de barbacoa i tot tipus
de comoditats. Gran aposta pel turisme sostenible i la conservació
de la natura, tot envoltada de boscos i de vistes meravelloses a la
Tossa de Montbui i Montserrat.

Un indret ideal per celebrar festes d’aniversari, casaments, comunions,
sopars romàntics, reunions d’empresa i tot tipus de celebracions.
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Conjunt patrimonial de la Tossa
-Santa Maria de la Tossa:
Església de estil pre-romànic i romànic, del segle X-XI.
-Castell de la Tossa de Montbui:
Torre de defensa del SX-XVII d’estil medieval
-Jaciment paleontològic de la Tossa de Montbui:
Esculls de coralls de l’època Paleozoica i Cenozoica quan
aquesta zona era un mar.

12 Església de Sant Maure
13 Torre del Pi
14 Centre Cultural La Vinícola i Ajuntament

18 Nucli Rural de El Saió
Pintoresc poble rural on es pot visitar la Capella de Santa
Anna, d’origen medieval, i on es pot apreciar el turó on
es localitava el castell d’Ocelló, als peus del qual va créixer
el poble de El Saió.

15 Conjunt patrimonial de la Plaça de Finesterre

2

Casa Gran del Nucli antic

3

Església de Santa Margarida

4

Rec Comú

5

Forns de Calç del Nucli antic i de Cal Mateu

6

Barraques de vinya del Vinyater i de la Mallola

7

Ateneu del Nucli Antic

8

Mirador del Salt de la Donzella

16 Passeig Fluvial del Riu Anoia

9

Espai d’interès Natural i Alzina Mil·lenària

17 Nucli rural de Coll del Guix

10 Fou de Can Milà

fòssils marins , alguns dels quals es troben dipositats al
Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. L’entorn
del poble també era ric en guix, amb guixeres avui en
desús, com la de Roureda, així com algun forn de guix
com el del Verguès o Els Fornots, ja en desús.

11 Torrent de les Bruixes

-Molí de l’Escorça:
En el que es molia l’escorça de Pi dels boscos de Montbui,
i que després es feia servir per a curtir les pells a les adoberies
d’Igualada.
-Els Tints:
Fàbrica de finals del s XIX o principis del XX on es tintaven
les pells de les adoberies d’Igualada. També s’hi van fer
feines tèxtils.
-Font de la plaça Finisterre:
Font de mitjans s XX, dissenyada per l’artista local Pepe
Fernandez “El bigotes”.

Harmònic veïnat format per una desena d’habitatges de
caràcter rural. Els entorns del nucli del Coll del Guix són un
indret d'interès geològic on han estat recollits elements

19 Conjunt patrimonial Els Molins de la Font Trobada
-Molí de dalt de can Planell:
Molí fariner del s XVIII-XIX, amb l'estructura reconstruïda i
posada novament en funcionament amb finalitats
educatives. Visitable.
-Molí de baix de Can Planell:
Molí fariner d’origen medieval únic a Catalunya, actualment restaurat i apte per a ser visitat.
-Font Trobada:
Font tradicional de Santa Margarida de Montbui habitualment visitada per excursionistes dels pobles del
voltant.
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Oficina de turisme

