La Torre de Claramunt està entre Capellades i Igualada (no confondre amb la Pobla
de Claramunt). Com a referència podem dir que està a 5’ de Capellades, a 10’
d’Igualada, a 25’ d’Esparreguera , a 30’ de Martorell, a uns 35’ de Vilafranca i de
Manresa, a uns 45’del Vallès, i a uns 50’ de BCN. La casa està al c/ Barcelona, 59.
(Latitud N 41,5, Longitud E 1,65)

Seguint l’autovia de Barcelona a Lleida, agafar la primera
sortida d’Igualada (559 – Igualada Est/Vilafranca)

A la primera rotonda que es troba agafar direcció
Capellades/Vilafranca (C-15)
A uns 3 Km girar a mà dreta. Passat el pont girar a la dreta
pel primer carrer, i a uns 150 m, girar a l’esquerra, indica
La Torre i la Pobla amb un rètol petit a la mateixa banda
per on circulem. Estem trevessant el barri de la Rata,
passant per una cruïlla a uns 30 m, continuem recte amb
una petita desviació a l’esquerra.(hi ha una mena de font
que pujant la carretera queda a mà dreta)
Es continua per una carretera amb força corbes a l’inici,
passant per unes cases i unes naus, fins una rotonda on
sortirem per la 2a. sortida (és a dir, si continuéssim recte)
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S’entra al poble de la Torre , després de passar per un tros de bosc i de camps, i unes
naus industrials a mà esquerra. Es passa un bar a mà esquerra, de seguida un bar a mà
dreta, i ja esteu al c/ Barcelona. Es passen dos stops molt seguits, el carrer continua amb
una petita corba a la dreta , (que en realitat posa carrer del Carme) de nou una petita
corba a l’esquerra (altre cop carrer Barcelona). Quan el carrer torna a girar a la dreta hi
ha una casa de color torrat, és el número 59 on trobareu ARRELS

Abans d’arribar a la corba, a ma dreta hi ha una zona d’aparcament. Es prega aparcar en
aquesta zona per tal de no envair l’espai d’aparcament dels veïns davant de les seves
cases. Al davant d’aquesta zona d’aparcament també hi ha una vorera on encara no
s’han construit cases i on també es pot aparcar. Si algú es passa aquesta zona
d’aparcament pot continuar després de la corba i donar la volta al primer carrer que
troba a mà dreta per tornar–hi a passar
.
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