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Rutes circulars a l’entorn de La Tossa.
Senderisme i BTT.

Santa Margarida de Montbui

Informació
Ajuntament
Fundació

Parròquia

latossa@montbui.cat
www.latossa.cat

93 803 4735
93 803 2924
653 653 167
93 803 4737

Instruccions:
Cada una de les tres rutes es
correspon amb un color.
Al llarg dels camins aniràs trobant
una ratlla del color corresponent
a cada ruta. Només els has d’anar
seguint.

També pots descarregar aquestes
rutes per GPS a: www.latossa.cat

Situació

No abondonar cap mena de deixalles

www.latossa.cat

Més rutes a:
http://www.anoiaturisme.cat/cat/
Senderisme-i-BTT

Si us plau, tingueu cura de
l’entorn. No deixeu brossa
al bosc, no hi feu foc, no
recolliu plantes o animals.
Moltes gràcies.

Lleida Girona

Tarragona

Barcelona

L’Anoia

No feu malbé la vegetació

Està prohibit encendre foc

No recollir fòssils

Caminar és la millor manera de coneixer el ric patrimoni natural

Podeu demanar informació per a
visites guiades i per escolars.

L’Anoia
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Ruta verda: l’Alzina mil·lenària

Aquesta ruta, planera i de curta distància, planteja un recorregut a
través del bosc mediterrani, actualment dominat pel pi. Una Alzina,
anomenada popularment com a Alzina Mil·lenària, destaca en el
recorregut pel seu desenvolupament. A raser de la seva capçada, es
poden veure les marques dels senglars quan nocturnament s’alimenten
de les seves aglans.

Desnivell Distància

130 m 3 km

Desnivell Distància

200 m 2,7 km

Ruta taronja: la falda de la Tossa

Es tracta d’un recorregut que planteja forts desnivells acumulats en
relativament poca distància. La ruta voreja la falda de la Tossa per
oferir-ne una visió des de diferents anglès, recorrent petits corriols
densos en vegetació. Els més observadors, podran trobar els rastres
dels antics conreus de la vinya, abundant a la zona en èpoques passades.

Ruta vermella: Fou de Can Milà

La excursió planteja una passejada d’unes 2.5 h si es fa caminant
i amb un cert desnivell acumulat al tram final. Al llarg de la ruta
es travessen zones de solana, obagues, es transcorre per trams  de
camí per la carena i per fons de valls estretes, així com a través de
zones denses en vegetació de ribera. Es destaca el singular paisatge
que conforma la fou de Cal Milà, formada per l’erosió de l’aigua a
les roques calcàries de la zona. També, si el dia és clar, visualitzarem
les serres del prepirineu en molts trams del camí.

Desnivell Distància

425 m 10 km
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Rutes circulars a l’entorn de La Tossa.
Senderisme i BTT.

Fou Cal Milà Punt

Alzina Mil·lenària
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