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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. 

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

Informació general:
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
Ctra. de Valls 57, Santa Margarida de Montbui (08710)
Tel. 93 803 4735 - ajuntament@montbui.cat
 
Visites i utilització dels espais:
Refugi de l’ermita s/n, Santa Margarida de Montbui (08710)
infoturisme@montbui.cat - www.latossa.cat

Ermita de Santa Anna

Centre cívic i cultural la Vinícola

us sorprendrà!

Fou de Can Milà

La Tossa de Montbui

Certificació de
sostenibilitat turística
de reconeixement internacional
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- 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. 
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Torrent de les 
Bruixes

Conjunt de la Tossa 
de Montbui

Alzina Mil·lenària

Fou de Can Milà Església de Santa 
Margarida

Font Trobada

Casa Gran

Ajuntament de 
Santa Margarida 
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Mont-Àgora

Espai d’interès Natural i Alzina 
Mil·lenària
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Fou de Can Milà10

Torrent de les Bruixes11

Església de Sant Maure12

Torre del Pi13

Centre Cultural La Vinícola i 
Ajuntament
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Conjunt patrimonial de la Plaça de 
Finesterre
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- 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”. 

Nucli Rural de El Saió18
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. 

Mont-Àgora20
L'Espai de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora, construït sota projecte de 
l'arquitecte igualadí Pere Puig, ha rebut 
notables reconeixements arquitectònics.
És un edifici multifuncional, que acull aules 
de l’escola Garcia Lorca, una Biblioteca, una 
sala polivalent de petit format i una 
sala-auditori (en aquests dos espais es 
projecta setmanalment cinema comercial).

Conjunt patrimonial Els Molins de 
la Font Trobada
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Oficina de turismei

- 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, ac- 
tualment restaurat i apte per a ser visitat. 
- Font Trobada: Font tradicional de Santa 
Margarida de Montbui habitualment 
visitada per excursionistes dels pobles del 
voltant. 

Passeig Fluvial del Riu Anoia16

Nucli rural de Coll del Guix17
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 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. 
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