
RUTES A PEU
PER L’ANOIA

...i�amb�la�guineu�Dufa.



  CONSELLS BÀSICS

Respecteu la propietat 
privada. No trepitgeu els 
camps de conreu.

Respecteu el patrimoni 
cultural i històric. Cal 
preservar-lo per a les 
generacions futures.

Porteu l’equip i el calçat 
adients per caminar. Porteu 
també farmaciola.

Sigueu educats i cortesos a la 
muntanya amb els altres 
caminants i els autòctons.

Per anar d’excursió, i sempre 
que sigui possible, utilitzeu 
una cantimplora (no una 
ampolla d’aigua de plàstic); 
així reduirem el plàstic.

Beveu aigua en comptes de 
sucs envasats o begudes 
refrescants; els sucs tenen 
molt sucre i l’envàs costa 
molt de reciclar.

Als pícnics feu servir coberts 
que no siguin d’un sol ús; així 
minimitzarem el volum de 
plàstic.

  TELÈFONS D’UTILITAT

MOSSOS D’ESQUADRA 
Igualada ..................................................93 875 98 40  /  112

POLICIA LOCAL
Igualada ..................................................93 804 81 81 
Santa Margarida de Montbui ...........93 805 40 40  
Vilanova del Camí ................................93 805 50 50 
Piera.........................................................93 778  82 25 

BOMBERS
Igualada ..................................................93 803 03 13  /  112

HOSPITAL
Igualada ..................................................93 807 55 00

Endueu-vos les deixalles i 
llenceu-les als llocs indicats.

Per embolicar els entrepans 
utilitzeu un embolcall 
reutilitzable (boc’n’roll) en 
comptes de paper d’alumini o 
film transparent.

Si aneu en silenci podreu 
contemplar ocells i altres 
animals que altrament fugirien 
pel soroll.

Hi ha molta varietat de menjar 
per emportar-vos quan aneu 
d’excursió. Sempre que sigui 
possible, feu servir carmanyola 
i eviteu el menjar prefabricat.

Prepareu junt amb els infants 
la motxilla que portareu a 
l’excursió.

Animeu els infants a portar la 
seva motxilla amb una 
cantimplora petita i un entrepà 
o carmanyola; estaran molt 
contents.

En cas d’accident, aviseu els 
serveis d’emergència trucant al 
112 i mantingueu la serenitat.
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En aquest llibret trobareu 12 noves caminades adreçades a infants per 
conèixer diferents espais amb encant de la comarca de l’Anoia. Aquest 
recull ha nascut d’una iniciativa de l’educadora de l’Escola Bressol Muni-
cipal La Rosella d’Igualada Blanca Roma, que quinzenalment proposa 
una sortida perquè les famílies la facin amb els infants. 

Us convidem a participar-hi fins i tot abans que els infants comencin a 
caminar, portant-los a la motxilla o al cotxet, i també quan comencin a 
fer les primeres passes. Més endavant, podeu anar allargant els trams 
fins que recorrin tots sols la ruta.

La guineu Dufa serà qui, de nou, us donarà alguns consells perquè els 
animals i les plantes que viuen al bosc i nosaltres mateixos puguem 
gaudir durant molts anys de l’entorn que ens envolta. A més us propo-
sarà uns quants jocs per fer durant la ruta.  

Caminar per la natura no és només fer exercici físic, sinó també gaudir 
d’estar a l’aire lliure, observar, olorar, sentir, tastar i tocar els diferents 
elements que ens aporta, i si aquests moments els compartim amb la 
família, es converteixen en experiències molt gratificants i saludables.

Esperem que gaudiu d’aquesta guia tant com nosaltres hem gaudit 
fent-la i que us serveixi per transmetre als infants l’amor i el respecte 
que la natura tant es mereix.

1. Font de l’Ocata
2. Camí vell de Can Ribera
3. Passejada al pou de glaç
4. Passejada fins a la font
5. Barraca de Cal Lledó
6. Roure i font del Pou Bord
7. Mare de Déu de Mas Bonans
8. Font de Can Macià i raval d’Aguilera
9. Església de Sant Pere i la Santa Creu
10. Font de Sant Romà
11. Parc eòlic
12. Torre de la Manresana

Dona�un�cop�d’ull�

a�les�ru
tes�que�e

t�proposo�

aquest�c
op�per�conèixer�

una�mica�més�la�meva�

comarca!�

Hola,�hola!Soc�la�Dufa�i�et�dono�la�benvinguda�a�l’Anoia!�



Amb�aquesta�ruta�coneixerem�un�poble�
on�podrem�veure�diferents�cases�modernistes,�
passejarem�per�camps�de�conreu�i�arribarem�a�una�font�
en�la�qual�podrem�agafar�
forces�per�a�la�tornada.

  ELS HOSTALETS DE PIEROLA
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 5,5 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.534268, 1.765882

  COM ARRIBAR-HI
Deixem el cotxe al carrer Aureli Roviralta, on està ubicat el Centre 
de Recuperació i Interpretació Paleontològica (CRIP), que també 
podem visitar.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Millor portar motxilla, sobretot per a l’últim tram de camí.

  RECORREGUT 
Des del punt d’inici, seguirem direcció cap al Cementiri. Un cop allà, 
agafem el camí de l’esquerra i al pròxim trencall girem a la dreta. 
Continuarem recta el camí fins a arribar a la font de l’Ocata. 
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RESTAURANTS PROPERS: - CA LA GORETTI:    C. del Mestre Lladós, 10
   Els Hostalets de Pierola

de
Font

de
Font

l’Ocatal’Ocata

Amb�aigua�i�terra�podeu�fer�unes�pastetes�molt�divertides,�
però�i�una�bola?

Com�ho�fareu
,�

per�aco
nseguir�

que�

no�sigu
i�ni�massa�e

spessa�

ni�massa�l
íquida

?



RESTAURANTS PROPERS: 

- LA VINYA NOVA:

   Masia la Vinya Nova, s/n

   El Bruc

- SBAR ANNA:

   C. de Bruc del Mig, 34

   El Bruc - CAL NOIO: 

   C. de Bruc del Mig, 63

   El Bruc

- REST. SANT JERONI:

   C. de Bruc del Mig, 70

   El Bruc

  EL BRUC
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Circular
Distància: 3 km

Coordenades d’on aparcar: 
41.576870, 1.773413

  COM ARRIBAR-HI
Arribem al municipi del Bruc i seguim les coordenades 
d’aparcament i inici de ruta.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, millor de rodes grosses, però sempre que sigui possible és 
preferible que l’infant camini pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Iniciem la ruta des d’on hem aparcat seguint recte el camí fins que 
trobem una bifurcació; agafem el camí de la dreta i a continuació 
anem seguint sempre el senyal del punt groc.
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Ens�trobem�al�camí�vell�de�Can�Ribera,�l’antic�camí�
que�feien�servir�els�veïns�i�veïnes�de�les�masies�de�la�vall�
de�la�Riera�de�Pierola�per�anar�fins�al�Bruc.�
La�ruta�es�troba�entre�el�Parc�Natural�de�Montserrat�
i�l’espai�natural�protegit�de�Roques�Blanques.�
Durant�la�ruta�podeu�intentar�descobrir�les�cinc�
parades�amb�geocontenidors�(geocaches).

Camí
de RiberaCan

VellCamí
de RiberaCan

Vell

Podem�fer�un�dibuix�a�terra�prement�el�dit�a�terra�mentre�fem�
la�forma�que�volem;�si�el�volem�més�fi,�

podem�agafar�un�branquilló.

Sabeu�que�

per�dibuixar�

només�necessitem
�

els�dits
?



  ARGENÇOLA
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Circular
Distància: 3 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.59972, 1.44297

  COM ARRIBAR-HI
Arribem fins a Argençola i ens dirigim a les coordenades 
d’aparcament.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, millor de rodes grosses, però sempre que sigui possible és 
preferible que l’infant camini pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Seguim per la pista que trobarem al davant d’on hem aparcat, i, 
després de dos trencalls a la dreta, en trobarem un a l’esquerra, que 
és el que hem de seguir fins a arribar al pou de glaç.
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Coordenades del pou de gel: 
41.60182, 1.45184

En�aquesta�ocasió�coneixerem�un�pou�de�glaç�
construït�amb�pedra�seca.�S’utilitzava�
antigament�per�guardar-hi�els�aliments�
i�així�poder�conservar-los�més�temps.�
El�camí�per�arribar�combina�
camps�de�conreu�i�boscos�frondosos.�

I�si�teniu�temps,�
passegeu�pels�carrerons�d’Argençola�
i�admireu�les�cases�de�pedra.

Passejada al
depou glaç

Passejada al
depou glaç

Heu�vist?�Estem�envoltats�de�natura!�

Quina�quantitat�de�colors,�for
mes�i�mides�diferents.

Busquem�elements�que�es�diferenciïn�molt�entre�ells:

Pinyes,�glans,�fulles...



  CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Millor època per anar-hi: Primavera o dies d’hivern càlids. 
Tipus de ruta: Circular
Distància: 1,5 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.776606, 1.439273

  COM ARRIBAR-HI
Aparquem el cotxe a l’espai indicat. 

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, però sempre que sigui possible és preferible que l’infant camini 
pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Comencem a caminar pel carrer que ens queda més a l’esquerra 
(carrer Escorrals). Passarem per la piscina del poble, que deixarem 
a la nostra esquerra, i el carrer ens farà sortir del poble. Després 
d’uns 150 m, arribarem a la font, que trobarem a la nostra dreta 
després de passar per un pont de xiprers. Per tornar podem passar 
pel carrer del Raval i visitar el poble. 
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Amb�aquesta�sortida�visitarem�el�poble�
de�Castellfollit�de�Riubregós�i�farem�un�passeig�curt�
fins�a�arribar�a�una�de�les�fonts.�Alguns�espais�
interessants�que�podeu�trobar�durant�el�recorregut�
són�la�torre�d’en�Batet,�el�castell�de�Sant�Esteve�
i�els�carrers�i�les�singulars�cases�del�municipi.�

Coordenades de la font: 
41.771878, 1.435848

Passejada fins
a la font

Passejada fins
a la font

Heu�vist�quines�cases�més�originals�que�
hi�ha�al�poble?�Estan�plenes�de�tresors.

Voleu�buscar-ne�un?�Un�de�vosaltres�

ha�d’amagar�un�objecte�i�els�altres
l’heu�de�trobar.

RESTAURANTS PROPERS: 
- CAN PEP:    Passeig de Guanyabens, 3

   Castellfollit de Riubregós



  CALONGE DE SEGARRA
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 1 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.740767, 1.493989

  COM ARRIBAR-HI
Aparquem a la plaça de l’Església de Dusfort.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, millor de rodes grosses, però sempre que sigui possible és 
preferible que l’infant camini pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Partint de la zona d’aparcament, travessem el poble i seguim per la 
pista. Al primer trencall seguim el camí que continua recte. Després 
d’uns 100 m, seguim la pista a la dreta i a continuació agafem el 
sender de l’esquerra, que ens portarà a la barraca. 
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RESTAURANTS PROPERS: 

- RESTAURANT DUSFORT: 

   C. de les Escoles, s/n

   Calonge de Segarra

Voleu�visitar�una�barraca�construïda�amb�
pedra�seca�on�antigament�els�pagesos�i�les�pageses�
guardaven�les�eines?�En�aquesta�passejada�en�visitarem�
una�de�les�moltes�que�hi�ha�en�aquesta�zona,�
la�barraca�de�Cal�Lledó.�

Coordenades de la barraca: 
41.738753, 1.489699

CALONGE DE SEGARRA

Vigileu�quan�aixequeu�les�pedres,�pot�ser�l’amagatall�d’algú�del�bosc!

Podeu�fer�una�torre�

amb�les�pedres�que�teniu�a�prop?�

Quantes�en�podeu�apilar?

Barraca
Cal

de
Lledó

Barraca
Cal

de
Lledó



  PUJALT
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu. 
A la primavera l’entorn està en la seva màxima esplendor.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 3 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.717499, 1.423654

  COM ARRIBAR-HI
Aparquem darrere l'Església de Sant Andreu de Pujalt, seguint les 
coordenades.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, i també s’hi pot anar amb bicicleta. 

  RECORREGUT 
Passem l’església de Sant Andreu de Pujalt, agafem el carrer de 
Sant Andreu i seguim pel carrer de la Bassa fins a l’encreuament on 
trobem una pista. Agafem la pista i al primer trencall seguim a la 
dreta. Al següent trencall que trobem, agafem el camí de la dreta, 
que ens portarà directament a la font. 
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RESTAURANTS PROPERS: 

- MASIA LA FIGUERA:

   plaça Àlex Botines, s/n, 

   l’Astor

Us�agradaria�visitar�una�presó,�un�refugi�antiaeri,�
un�observatori�i�una�font�al�costat�d’un�roure�majestuós?�
Doncs�amb�aquesta�sortida�tot�això�serà�possible.�
Visitarem�el�poble�de�Pujalt�i�després�seguirem�la�pista�
fins�a�arribar�a�la�font�del�Pou�Bord.

Conteu�quants�

colors�i�formes�diferents�veieu,�

segur�que�en�trobeu�moltes!

T'has�fixat�
quantes�flors�hi�ha�

per�tot�arreu?

Font
i

delRoure
Pou BordFont

i
delRoure
Pou Bord



  VALLBONA D’ANOIA
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 6 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.519475, 1.711026

  COM ARRIBAR-HI
Anem fins al carrer de Tarrera de Vallbona d’Anoia.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, millor de rodes grosses, però sempre que sigui possible és 
preferible que l’infant camini pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Sortim del carrer de Tarrera i el seguim fins que es converteix en 
pista de terra. Continuem fins que trobem un trencall, girem a mà 
dreta i seguim el camí sense desviar-nos fins que arribem a l’ermita. 
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Voleu�conèixer�una�ermita�envoltada�de�vinyes�
i�camps�de�conreu?�Entre�Vallbona�i�Piera,�
al�costat�de�la�finca�Mas�Bonans,�trobem�l’ermita�
de�la�Mare�de�Déu�de�Mas�Bonans.�

Coordenades de l’ermita: 
41.5298, 1.7285

RESTAURANTS PROPERS: 

- CAL SAUMELL:

   C. Major, 116

   Vallbona d’Anoia

- KALA PISCINA:

   C. del Reguerot, s/n

   Vallbona d’Anoia

Déude de
Mas Bonans
MareMareMare

Déude de
Mas Bonans

Quina�esplanada�que�hi�ha�per�jugar,�saltar�i�ballar!�Voleu�imitar�el�que�fa�l’altre?



  ÒDENA
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Circular
Distància: 6,5 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.60509, 1.64658

  COM ARRIBAR-HI
Deixem el cotxe al carrer de Bonavista d’Òdena.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, millor de rodes grosses, però sempre que sigui possible és 
preferible que l’infant camini pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Seguim el carrer de Bonavista fins al carrer de la Font. Trobarem 
l’inici del camí de les vinyes amb una taula de pícnic, i continuarem 
el camí fins a arribar a la font de Can Macià. Passada la font, 
girarem a l’esquerra i la pista ens durà fins al raval d’Aguilera. 
Passat el Raval, continuarem per la pista, que ens durà novament a 
Òdena.
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Heu�vist�quin�munt�de�plantes,�pedres�i�closques�que�hi�ha�al�nostre�voltant?�En�pots�trobar�dos�d’iguals?

Coordenades de la font: 
41.59669, 1.65861

Amb�aquesta�ruta�coneixerem�els�voltants�
del�poble�d’Òdena�i�podrem�veure�una�església,�
una�font�i�dues�barraques�de�pedra�seca.�
Durant�tot�el�recorregut�tindrem�les�vistes�d’Igualada,�
el�puig�d’Aguilera,�camps�de�conreu,�vinyes�i�oliveres.�
Ben�a�prop�de�la�font�hi�trobareu�
una�àrea�de�pícnic. 

RESTAURANTS PROPERS: 

- CAL SAMUNTÀ: 

   C-37z, km 70,5, Òdena

- ELS CUBS: 

   C-37, km 72,8, Òdena

raval
de

d’i
Font Can Macià

Aguileraraval
de

d’i
Font Can Macià

Aguilera



  MASQUEFA
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 2 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.50491, 1.80980
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En�aquesta�sortida�visitarem�l’església�de�Sant�Pere,�
que�és�a�1�km�del�centre�del�poble.�Una�vegada�a�dalt,�
veurem�unes�magnífiques�vistes�del�municipi�i�de�
les�muntanyes�de�Montserrat.

de
Església

Sant Perede
Església

Sant Pere
RESTAURANTS PROPERS: 

- FONDA DE CAN PARELLADA: 

   Av. Can Parellada, 21, 

   Masquefa

- CAL CUINER: 

   C. del Dr. Jover, 12, Masquefa

  COM ARRIBAR-HI
 Anem fins a l’escola Font del Roure, de Masquefa. Podem aparcar a 
l’aparcament de l’escola Font del Roure.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, millor de rodes grosses, però sempre que sigui possible és 
preferible que l’infant camini pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Sortim del poble en direcció al cementiri. Continuem la pista fins a 
arribar a l’església de Sant Pere, que trobarem després d’1 km des 
del punt d’on hem començat. 

Coordenades de l’església: 
41.50896, 1.80874

Teniu�ganes�de�córrer?�Correu�pel�camí�fins�que�sentiu�la�paraula�“stop”:�
llavors�us�haureu�de�parar�per�després�tornar�a�començar.�

i la CreuSantai la CreuSanta



  SANTA MARIA DE MIRALLES
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
les hores de més fred a l’hivern i de més calor a l’estiu.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 2 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.50052, 1.52737

  COM ARRIBAR-HI
Anem a l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Podem aparcar 
davant de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles o travessar la 
carretera i seguir per la pista fins a arribar a l’església de Sant Romà 
de Santa Maria de Miralles.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Fins a l’entrada del sender, sí, però als últims metres el terra és més 
complicat i el camí és estret.

  RECORREGUT 
Si hem aparcat a l’Ajuntament, travessem la carretera, arribem a 
l’església de Sant Romà, seguim la pista fins que trobem un sender 
a la dreta, que ens durà a la font (50 m).  
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Amb�aquesta�visita,�coneixerem�una�font�
on�era�habitual�berenar�i�fer�xerinola�els�diumenges.�
Si�hi�aneu�en�època�de�pluges,�potser�la�trobeu�inundada,�
ja�que�és�una�font�que�raja�durant�tot�l’any.�
Antigament,�hi�havia�una�parra�que�feia�de�sostre�
i�es�podia�descansar�en�una�taula�i�un�banc�de�pedra.

deFont
Sant Romà

deFont
Sant Romà

SANTA MARIA DE MIRALLES

Quin�munt�d’oce
lls�que

�se�sen
ten!�

En�pots�veure�ca
p?�I�veus�alg

un�niu?�

Pots�fab
ricar�u

n�niu�amb�els�material
s�

que�ten
s�a�la�

vora?
RESTAURANTS PROPERS: 

- CAL RAMONET: 

   Carretera d’Igualada 

   a Valls, km 51

   Santa Maria de Miralles



  RUBIÓ
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però cal evitar 
els dies de vent i de molta calor.
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 3 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.649500, 1.599861

  COM ARRIBAR-HI
Aparquem el cotxe a l’espai indicat.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Sí, però sempre que sigui possible és preferible que l’infant camini 
pels diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Des de l'aparcament comencem a caminar per la pista de terra. La 
seguirem fins que s'acabi.
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RESTAURANTS PROPERS: - CASTELL DE RUBIÓ:   BV-1037, Rubió

Escolteu�el�so�dels�molins�i�intenteu�imitar-lo.�Què�us�recorda?

Heu�vist�mai�un�molí�de�vent?�L’heu�sentit?�
Heu�comptat�quants�en�podem�veure?�
Doncs�amb�aquesta�sortida�arribarem�fins�al�peu�
d’uns�quants�molins,�els�podrem�tocar�
per�saber�de�quin�material�estan�fets,�veurem�
quina�grandària�tenen�i�sentirem�el�so�que�fan.��

ParceòlicParceòlic



  ELS PRATS DE REI
Millor època per anar-hi: Tot l’any, però a l’estiu cal evitar 
les hores de més sol, ja que a la zona de les taules i bancs 
no hi ha arbres. 
Tipus de ruta: Anada i tornada
Distància: 5,5 km   

Coordenades d’on aparcar: 
41.705963, 1.543048

  COM ARRIBAR-HI
Aparquem als Prats de Rei, als voltants de la plaça de la Sardana i 
seguim les indicacions fins a la torre de la Manresana.

  POSSIBILITAT D’ANAR-HI AMB COTXET
Possibilitat d’anar-hi amb cotxet: Sí, millor de rodes grosses, però 
sempre que sigui possible és preferible que l’infant camini pels 
diferents terrenys.

  RECORREGUT 
Sortim del punt d'aparcament i seguim el carrer de la Font, girant a 
mà dreta en el següent trencall, tot seguint el passeig Batlle Guixé. 
Des d'aquest punt, seguim les indicacions fins a la torre de la 
Manresana. Per tornar al punt d'inici desfarem el mateix camí 
d'anada.
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Quines�vistes�que�hi�ha�des�d’aquí�dalt!

deTorre
ManresanaladeTorre
Manresanala

En�aquesta�sortida�tindrem�
la�possibilitat�de�visitar�i�fins�i�tot,�
si�es�reserva�amb�antelació,�pujar�fins�
a�dalt�de�la�torre�de�la�Manresana.�
Després�es�pot�fer�un�dinar�o�berenar�
a�les�taules�i�bancs�que�hi�ha�
molt�a�prop.�

Mireu�a�l’horitzó...�

Reconeixeu�algun�poble,�alguna�ciutat,�

alguna�muntanya?



Comparteix la teva experiència amb nosaltres.

www.anoiaturisme.cat

AnoiaTurisme Anoia_Turisme anoiaturisme #anoiaturisme


