
 
 
 
                                                                     

CICLE DE PASSEJADES:  
Igualada (Anoia) 

La Tossa – Santa Margarida de Montbui 
Dimecres, 22 de novembre de 2017. 

 

Introducció 

El municipi de Santa Margarida de Montbui s’estén, amb una superfície de 27,58 km, pel centre 

de la Conca d’Òdena, a la banda dreta del riu Anoia. Aquest municipi rep la influència d’Igualada 

en el qual limita al Nord i al llarg del seu perímetre entra en contacte amb altres municipis. El 

municipi està format pel centre urbà i pel nucli antic, que el trobarem sortint per la carretera 

direcció Valls. 

L’ermita romànica de la Tossa de Montbui és el lloc d’inici de la nostra passejada.  És una església 

del S. XI i té un mirador excel·lent per veure tota la Conca d’Òdena (si el dia és clar). 

Característiques de l’itinerari 

L’itinerari transcorre sempre per pista forestal (GR), hi trobarem un espai de boscos mediterranis 

tradicionals i terreny calcari. La passejada s’iniciarà a l’ermita de la Tossa de Santa Margarida de 

Montbui, agafant un GR que ens portarà per sobre la carena de la Tossa. Un camí envoltat de 

bosc i amb alguna estona de pedra solta al paviment, fins arribar a un rètol que hi posa Coll 

Vendrell. Aquí, ens desviarem a l’esquerra per baixar per un camí amb una suau pendent. Un cop 

arribat a baix, hem de parar atenció per a creuar la carretera C-37. Creuada la carretera, pujarem 

lleugerament 200m i seguirem al GR a l’esquerra per anar baixant progressivament  fins arribar al 

nucli antic de Santa Margarida de Montbui. El total del recorregut és de 8 km. 

aproximadament. 

 

Hora i punt de trobada d’inici 

A les 9:30 hores l’autocar ha d’arribar a l’Ermita La Tossa (Santa Margarida de Montbui). 

(veure plànol adjunt). 

Com arribar amb l’autocar al punt d’inici 

- Per l’autovia Barcelona – Lleida (A2) sortir per la sortida número 559: Igualada – 

Vilafranca del Penedès – Manresa.  

- Més endavant trobareu una rotonda. Cal agafar la sortida Igualada, Òdena i Pobla de 

Claramunt. 

- Immediatament col·locar-se a l’esquerra en sentit Sta. Margarida de Montbui, 

Vilanova del Camí i Igualada sud. 

- Cal seguir aquesta carretera fins arribar a una altra rotonda. Cal agafar la sortida C-37 

direcció Valls. 



- Més endavant tornareu a trobar una rotonda i cal seguir per la C-37 (Sta. Margarida de 

Montbui, nucli antic i Sta. Maria de Miralles).  

- Seguir recta i cal passar el poble de Sta. Margarida de Montbui (nucli antic).  

- Al passar el nucli antic a 1’5 km hi haurà un desviament a la dreta; La Tossa.  Agafar 

aquest desviament. Hi haurà dos kilòmetres de pujada fins arribar a l’Ermita de La Tossa. 

Allà ens trobarem!!! 

 

Hora i punt de trobada a l’acabament de la passejada 

A les 13:00 hores els autocars han d’estar davant del Club d’Esport Les Moreres només entrar al 

nucli antic de Santa Margarida de Montbui (veure plànol adjunt). 

Hora i punt de trobada final 

L'autocar ha d’estar a les 15:45 hores al gimnàs del Poliesportiu Esportiu Les Comes d’Igualada. 

 

Temporització 

S’ha inclòs l’arribada per esmorzar, la visita a l’ermita i les explicacions pertinents. També hi ha 

algun descans durant la passejada. La temporització aproximada és la següent: 

 9:30 h.   Arribada 

 9:30 a 10:30 h.   Esmorzar i visita a l’ermita i el mirador 

10:45 h.   Inici de la passejada 

 13:15 h.   Arribada al Club d’Esport Les Moreres (nucli antic de Santa  

    Margarida de Montbui) 

 13:15 a 13:30h  Estiraments 

 13:30 a 14h  Trasllat amb l’autocar al poliesportiu Les Comes (Igualada) 

 14:00 h.   Dinar al gimnàs del poliesportiu Les Comes (Igualada) 

 16:00 h.   Comiat

Alimentació 

Recomanem als participants que mengin alguna cosa a casa. Han de portar aigua, esmorzar i 

dinar. 

 

Equipament 

Calçat apropiat  (com a mínim sabatilles esportives de sola gruixuda), gorra, motxilla petita (per 

l’esmorzar i l’aigua).  Si el temps és insegur, protecció per a la pluja (capelina i/o paraigües). 

 

Recordatoris 

Han de portar dues bosses: la motxilla amb l’esmorzar, aigua i protecció per la pluja o el sol i una 

altra bossa amb la beguda i el menjar pel dinar, que deixarem a l’autocar. 

Necessitem la disponibilitat de tot el dia dels autocars. 

 

Telèfons de contacte 

Responsable de l’activitat     Teresa Torrents      691660221 

Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada  Joan Romeu   620274016 



 


