ENOTURISME - ENOTURISMO
ELS NOSTRES CELLERS - NUESTRAS BODEGAS

Cabrera d'Anoia
Valls de l’Anoia

Can Feixes

Mas dels Clavers

Finca Can Feixes
Tel. 93 771 82 27
www.canfeixes.com

Finca Can Gallego
Tel. 93 744 85 29
Tel. 667 536 467
www.ﬁncacangallego.com

ON MENJAR? - ¿DÓNDE COMER?

Cabrera d’Anoia es troba a cavall
entre les comarques de l’Anoia i
l’Alt Penedès i forma part de la
tercera barrera de la Serralada
Prelitoral, fet que confereix al
terme un contrast paisatgístic
propi i sorprenent.

Cabrera d’Anoia se encuentra a
caballo entre las comarcas del Anoia
y el Alt Penedès y forma parte de
la tercera barrera de la Cordillera
Prelitoral, hecho que conﬁere al
término un contraste paisajístico
propio y sorprendente.

A banda del seu gran valor
natural, el municipi compta amb
molts d’altres elements d’interès
cultural. Hi destaquen els seus
dos cellers on es poden realitzar
visites guiades.

A parte de su gran valor natural, el
municipio cuenta con numerosos
elementos de interés cultural.
Destacan sus dos bodegas donde
pueden realizarse visitas guiadas.

Patrimoni Cultural - Patrimonio Cultural

La Terracita

Bar El Racó del Castell

c/ Igualada, 515
Tel. 93 771 90 65

Av. de Cabrera, 1041
Tel. 93 771 98 76

Bar el Punt de Trobada

Sports Bar

c/ Passatge del Sol, s/n
Tel. 93 774 90 34

c/ Salou, s/n
Tel. 93 774 98 42

ON DORMIR? - ¿DÓNDE DORMIR?
Casa de Colònies Josep Masclans
c/ Castell de Cabrera s/n
Tel. 93 771 82 59
ccjosepmasclans@hotmail.es
www.casacoloniesjosepmasclans.blogspot.com.es

- Castell de Cabrera - Casa dels Móra (segle X).
Reconvertit al segle XVII en una gran mansió senyorial.

ALTRES SERVEIS - OTROS SERVICIOS

- Església de Sant Salvador (segle X).
- Capella de Santa Eulàlia (segle XVI).

Supermercat Cada Dia

Supermercat de Cabrera

c/ Salou, 350
Tel. 93 774 98 77

c/ Igualada, 515
Tel. 93 771 90 65

- Cova dels Dakotes.

Cal Tino

El Centímetro

- Can Feixes.
Mas català típic amb esgraﬁats decoratius documentat des del 1400.

Servei de jardineria i paisatgisme
Crta. C-15, km.32
Tel. 93 817 85 63
Tel. 651 398 060
www.jardineriacaltino.com

Serveis de Jardineria i
d’instal·lació de gespa artiﬁcial
Tel. 606 758 754

- Creu de terme gòtica o creu trencada.
- Coves i avencs del Mamut.
Una de les cavitats més importants del món excavades en travertí.

- Colònia Marçal i antic Molí de farina, coneguts com Ca la Fou.
- Forns de ceràmica grisa medievals (segle XII i XIV).

Salts d'Aigua
Cabrera d'Anoia

El Teu Estil
c/ Portbou, 256
Tel. 93 774 93 00

- Mirador del Pic de l’Àliga.
- Pi Monumental de Can Gallego.

Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Pl. Canaletes, 1.
Tel. 937 74 90 17
Fax. 937 74 93 69
08718 Cabrera d'Anoia
Barcelona
cabrerai@diba.cat
www.cabreradanoia.cat

Castell de Cabrera

Salts d'Aigua
Cabrera d'Anoia
www.saltsdaiguacabreradanoia.cat
info@saltsdaiguacabreradanoia.cat
facebook.com/saltsaiguacabrera
instagram.com/saltsaiguacabrera

www.saltsdaiguacabreradanoia.cat

La ruta recorre el entorno de los
Valles del Anoia (Les Valls de l’Anoia),
este territorio ha sido catalogado
como Espacio de Interés Natural.
Rodeados de bosque, los torrentes
que desembocan en el río Anoia
forman cascadas de gran belleza.

A través de la ruta podreu descobrir
els valors naturals dels engorjats,
els boscos i els espais agrícoles que
conﬁguren el paisatge de les Valls de
l’Anoia.

A través de la ruta podréis descubrir
los valores naturales de los saltos,
bosques y espacios agrícolas que
conﬁguran el paisaje de Les Valls de
l’Anoia.

Us convidem a visitar els salts
i a gaudir de les particularitats
geològiques i l’ecosistema d’aquest
entorn únic.

Os invitamos a visitar los saltos y
a disfrutar de las particularidades
geológicas y el ecosistema de este
entorno único.

*Si es visiten tots els salts, cal preveure
unes 3 hores

*Si se visitan todos los saltos, hay que
prever unas 3 horas

Valls de l’Anoia

1 - Salt dels Capellans
2 - Salt del Cargol
3 - Salt dels Cucs
4 - Salt de la Mala dona
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La ruta recorre l’entorn de les Valls
de l’Anoia, aquest territori ha estat
catalogat com a Espai d’Interès
Natural.
Envoltats de bosc, els torrents que
van a desembocar al riu Anoia hi
formen salts d’aigua de gran bellesa.
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Salt dels Capellans
Salt del Cargol

Ecologia - Ecología

Geologia - Geología

Les Valls de l’Anoia és una zona de bosc
mediterrani i l’arbre que hi predomina
és el pi blanc. Us recomanem la visita a
l’arbre monumental de la pineda de Can
Gallego.

Les Valls de l’Anoia es una zona de
bosque mediterráneo y el árbol
predominante es el pino blanco.
Recomendamos la visita al árbol
monumental del pinar de Can Gallego.

En les zones humides dels torrents, en
canvi, hi trobareu petites rouredes.
I als engorjats, les falgueres i les molses
són l’element distintiu. La capil·lera és la
més característica.

En las zonas húmedas de los arroyos, en
cambio, podréis encontrar pequeños
robledos. Y en las gargantas, el
elemento distintivo son los helechos y
musgos. La capil·lera (culantrillo de
pozo) es el más característico.

El màxim exponent de la particular
geologia d’aquesta zona són les
cingleres del riu Anoia.
La formació d’aquests talls geològics
ha estat conseqüència d’un llarg procés
erosiu provocat pel pas de l’aigua.

El máximo exponente de la particular
geología de esta zona son los acantilados
del río Anoia.
La formación de estos cortes geológicos
ha sido consecuencia de un largo proceso
erosivo provocado por el paso del agua.

Les aigües han treballat ininterrompudament esculpint un conjunt de salts
de gran bellesa.
Han arrodonit les formes dels laberints
de roca al·luvial, sovint encastats entre
parets verticals, i davallen per rampes i
saltants en forma de tirabuixó.

Las aguas han trabajado ininterrumpidamente esculpiendo un conjunto de saltos
de gran belleza.
Han redondeado las formas de los
laberintos de roca aluvial, a menudo
empotrados entre paredes verticales, para
bajar por rampas y saltos en forma de
tirabuzón.

Les aus són un altre dels atractius
d’aquest territori que ha estat declarat
zona ZEPA per a la conservació de l’àliga
cuabarrada. Aquesta espècie conviu
amb la mallerenga carbonera, la perdiu i
la puput, entre d’altres.

Las aves son otro de los atractivos de
este territorio que ha sido declarado
zona ZEPA para la conservación del
águila perdicera. Esta especie convive
con el carbonero común, la perdiz i la
abubilla, entre otras.

Paisatge - Paisaje

Salt dels Cucs
Salt de la Mala dona

L’ interès paisatgístic de les Valls de
l’Anoia rau en el contrastos.
Boscos mediterranis i conreus de vinya
i cereals conviuen amb la frescor i la
frondositat de la vegetació propera a
l’aigua, allà on brollen els torrents i els
salts.

El interés paisajístico de los Valles del
Anoia radica en sus contrastes.
Bosques mediterráneos y cultivos de viña
y cereales conviven con el frescor y la
frondosidad de la vegetación cercana al
agua, allí donde ﬂuyen los torrentes y
saltos.

Un mosaic de colors i textures que
compta amb la presència constant i
una de les millors panoràmiques de la
muntanya de Montserrat.

Un mosaico de colores y texturas que
cuenta con la presencia constante y
una de las mejores panorámicas de la
montaña de Montserrat.

El salt del Cargol és, sens dubte, un dels
elements més màgics d’aquesta ruta.

El salto del Cargol es, sin duda, uno de los
elementos más mágicos de esta ruta.

