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Martorell ofereix moltes alternatives  
per practicar senderisme. Podeu  
recórrer el riu Llobregat fins a la  
desembocadura al Prat de Llobregat 
(a peu, en bicicleta o a cavall) o anar fins 
a Montserrat tot resseguint el camí de 
Sant Jaume.  Altres possibilitats per  
recorrer a peu els voltants de la nostra 
localitat són:  

Consulteu totes les propostes a  

 

ADRECES D’INTERÈS 

HOTELS 

Hotel Ciutat de Martorell 4* 
Telèfon: 93 774 51 60 

 

Hotel-Restaurant  Manel  2* 

Telèfon: 93 775 23 87 

MUSEUS 

 

Museu Vicenç Ros 

Av. de Vicenç Ros, s/n 

L’Enrajolada – Casa Museu Santacana 

C. de l’Aigua, 1 

Visites concertades 

Telèfon: 93 774 22 23  

museus@martorell.cat  

http://museus.martorell.cat 

Turisme Martorell         

Telèfon: 93 775 00 50                                                    

http://turisme.martorell.cat 

 

D e  M a r t o r e l l   

a  

l a  t o r r e  F o s s a d a  

turisme.martorell.cat/senderisme 

Martorell—Castell de Rosanes 

 
A la serra de les Torretes gaudirem 
d’una passejada visitant la torreta  
Griminella, la torreta del Clos i el  
castell de Rosanes. 

Martorell—Sant Genís de Rocafort 

Recorregut per la serra de les Torre-
tes passant per la Font del Gilet. Al 
final del camí trobarem el monestir 
de Sant Genís.  

http://www.hotel-martorell.com
http://www.hotelmanel.net
http://museus.martorell.cat/museus/mmvr/
http://museus.martorell.cat/museus/enrajolada/
mailto:museus@martorell.cat
http://museus.martorell.cat
http://turisme.martorell.cat
turisme.martorell.cat/senderisme
http://turisme.martorell.cat/wp-content/uploads/2015/01/Serra-de-les-Torretes-Martorell-Castell-de-Rosanes.pdf
http://turisme.martorell.cat/wp-content/uploads/2014/12/Serra-de-les-Torretes-Martorell-Sant-Gen%C3%ADs.pdf


DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Dificultat:  senzilla, encara que en pendent 

Durada:  1 hora (anada i tornada) 

Desnivell:   130 m 

Terreny: camí en bon estat 

Recorregut:  línial 

Senyalització:  amb línies liles i blanques 

Usos:  a peu i en bicicleta 

INFORMACIÓ GENERAL LA TORRE FOSSADA 

Llocs d’ interès 

Vista panoràmica de Martorell amb el pont del Diable  

Torre Fossada  

Martorell: Itinerari  per la Vila i dels esgrafiats 

 

Coordenades GPS 

Pont del Diable – N 41º 28’ 23’’ E 1º 56’ 20’’  

 Torre Fossada –   N 41º 28’ 27 E 1º 56’ 30  

Aquest itinerari, encara que arrenca des del terme  
municipal de Martorell, transcorre gairebé en la seva  
totalitat per Castellbisbal. Un cop hem arribat a la torre 
Fossada, també coneguda com a torre del Telègraf, a 123 
metres d’altitud, tenim una vista àmplia de Martorell, el 
pont del Diable i la serra de les Torretes. 
 
La millor opció és venir en transport públic. S’hi pot  
accedir amb els FGC i baixar a la parada Martorell-Vila, ja 
que el camí comença allà mateix. Si veniu en Renfe, hau-
reu de travessar el riu Anoia pel pont i seguir les indicaci-
ons fins al pont del Diable. 
 
Si ens visiteu fent ús del cotxe, trobareu aparcament  
gratuït als voltants del pont del Diable. 
 
La torre Fossada està situada al turó de les  
Forques i pertany al terme municipal de Castellbisbal, 
encara que el camí arrenca per sobre de l’estació dels 
ferrocarrils de Martorell-Vila. Sortint de l’edifici de  
l’estació, trobarem unes marques blanques i liles que 
indiquen el començament del recorregut.  Arribarem a 
una pista perpendicular i agafarem la drecera de la dreta. 
 
Al final de la pujada, arribarem a la torre  
Fossada. Va ser construïda a mig segle XIX, encara que és 
probable que hi hagués una construcció anterior.  
Presenta espitlleres de defensa i està envoltada d’un  
profund fossar, tret característic en l’arquitectura militar.   
Es pot accedir a l’interior i fins i tot pujar fins al terrat de 
dalt per contemplar una panoràmica del pont del Diable, 
del riu Llobregat, de la vila de Martorell i de les  
diferents infraestructures viàries que l’envolten. El retorn 
es fa pel mateix camí d’anada 
 

 
Informació addicional 
 
Disponible a: es.wikiloc.com 
Plànol de Martorell 
  
  

La Torre té planta quadrada, una alçaria de 7  
metres i està lleugerament atalussada a la base. 
Formava part de la línia de telègraf òptic militar 
que anava des del castell de Montjuïc  fins a Lleida. 
Aquesta torre es comunicava amb les de Molins de 
Rei i Esparreguera. 
 
A través d’aquesta xarxa,  
s’enviaven missatges a grans 
distàncies per mitjà de  
figures òptiques creades dalt 
de les torres.  Disposaven 
d’una bola que es movia  
verticalment i ocupava cinc 
posicions diferents i d’una  
barra que podia girar i que 
feia possible quatre  
orientacions. Això donava 20 
combinacions possibles que tenien un significat 
numèric. La successió dels valors formava  un  
missatge que era traduït amb un codificador que 
tenien les autoritats militars. Cada torre que rebia 
el missatge, el reproduïa perquè el captés la  
següent fins que arribava a la destinació final. S’hi  
va intentar donar un ús civil, però va quedar  
restringit a l’àmbit militar. 
 
El 1939 la Torre es va convertir en un últim punt de 
resistència de les tropes republicanes davant de 
l’exèrcit franquista. Després de la restauració, la 
torre ha passat a formar part del catàleg Cent  
elements del patrimoni industrial de Catalunya . 

http://turisme.martorell.cat/itineraris-culturals/ruta-de-la-vila/
http://turisme.martorell.cat/itineraris-culturals/itinerari-dels-esgrafiats/
http://www.fgc.cat/cat
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8415627
http://turisme.martorell.cat/wp-content/uploads/2014/12/Pl%C3%A0nol-tur%C3%ADstic.pdf

