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CIRCULAR
A LA FALDA
DE LA TOSSA_
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LA TOSSA_ La Tossa és l’elevació de terreny de 626m. ampla i ondulada que finalitza el conjunt de la serra de Miralles-Queralt. A
més a més, la Tossa esdevé un dels conjunts patrimonials més
interessants de la comarca de l’Anoia, datat en els segles X i XI.
Natura i Patrimoni s’uneixen en un espai d’alt interès únic per
gaudir-ne_
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Castell de Montbui (La Tossa)
Distància: 3,4 km
Temps: 1 h 5 min
Punt més alt: 616 m
Desnivell s: 171 m
Punt més baix: 453 m
Desnivell t: 171 m
Dificultat: FÀCIL_
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EL MIRADOR DEL SALT DE LA DONZELLA_ El salt de la Donzella
es troba situat a la punta nord de la tossa i es configura com
un mirador privilegiat sobre la conca d’Òdena per gaudir d’una
magnífica panoràmica. Diu la llegenda que durant la Reconquesta, en una de les moltes ràtzies sarraïnes que passaren per
Montbui, una pastoreta no tingué temps de refugiar-se al castell. Així, mentre intentava arribar a la torre, un sarraï li sortí al
pas barrant-li la via de fugida. Les intencions d’aquell home es
manifestaven en la seva fisonomia i, la jove, tement perdre la virtut més que la vida, se n’allunyà en direcció a la cinglera. Veient
que no podria fugir de l’encalç d’aquell homenot, s’encomanà a
la Mare de Déu i als Sants i saltà muntanya avall, escollint perdre
la vida abans que la virginitat_
XARAGALLS O BADLANDS_ Són una incisió erosiva que produeix
l’aigua de la pluja en escórrer-se per un terreny inclinat, deixant
la zona desproveïda de vegetació i realitzant formes curioses en
terrenys argilosos o tous. L’entorn de la Tossa de Montbui ha esdevingut una zona d’important presència d’aquestes formacions
que valen la pena descobrir_
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Es tracta d’un recorregut que planteja
forts desnivells acumulats en relativament poca
distància. La ruta surt del cim de la Tossa i voreja
tota la falda de la muntanya, per oferir-te una visió des de diferents angles, recorrent petits corriols densos de vegetació. Els més observadors
podran trobar els rastres dels antics conreus de
la vinya, abundant a la zona en èpoques passades. Durant tota la ruta també podrem observar
els xaragalls o badlands que són unes formacions argiloses molt curioses_
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