Què fer a Ullastrell
1 – Mirador de la Plaça dels 4 vents
Mirador de la plaça dels Quatre Vents situat a l'extrem de ponent d'Ullastrell.
El turó, actualment urbanitzat, s'alça a 319 metres per sobre del nivell del mar
i presenta un perfil més aviat arrodonit. El mirador s'ubica a la cantonada
nord-oest del turó, amb unes vistes panoràmiques fantàstiques dels pobles
de la contrada i del massís de Montserrat.

2 - Nucli antic
Segons l’historiador Pere Pastallé: " Ullastrell ha estat al llarg de la seva història, un poble agrícola.
Aquesta base de la seva economia ha perdurat fins el darrer quart del segle XX. L’agricultura local es
centrava en el cultiu de la vinya. Així, aquest cultiu, durant tot el segle XIX va portar als pagesos del
poble a arrabassar vinyes en terres dels pobles veïns d’Abrera, Castellbisbal, Viladecavalls, Rubí i
Terrassa "

3 - Ajuntament. Escalinata modsernista

Carrer de la Serra, 17
L’Ajuntament d’Ullastrell és obra de l’arquitecte Josep Domènech
Mansana. Es pot classificar com una obra ja noucentista, en la qual
destaca de forma notable la doble escalinata, amb la barana de
balustres i les gerres decoratives que ens recorden una antiga vil·la
romana, en un intent de retorn al classicisme mediterrani molt propi
del noucentisme. L’escalinata està presidida per l’escut municipal
d’Ullastrell, en el qual es representa un gran ull entreobert envoltat
de dues palmes de llorer o olivera, en una interpretació
històricament emprada però al mateix temps errònia de l’origen del nom de la població que
certament té relació amb un ullastre, una mena d’olivera, i res a veure amb els ulls.

4 – Celler vitícola d’Ullastrell

Plaça Joan Montmany, 3

El Celler Vitícola d'Ullastrell, és una empresa fundada l'any 1939.
Es dediquen a elaborar vi des de 1953 i oli, que amb un molí amb
sistema tradicional, aconsegueixen treure'n el màxim partit i
aconseguir un producte realment bo i natural. El molí és visitable.
Disposen de tenda en el mateix celler, en el que ofereixen, a més a
més de vi i oli, més de 3.000 articles 100% artesans per satisfer als
seus visitants.
La Botiga del Celler al Carrer Serra, 2, davant del Celler.

5 - Església parroquial de Santa Maria

Plaça de l'Església
Construïda al barri de Sardà el 1902 en substitució d’una petita
capella romànica de la qual no en resta cap testimoni, és d’una
única nau de planta rectangular de construcció molt matussera, feta
de maó vist. La façana principal té dos cossos principals separats
per una cornisa i finalitzats per un frontó triangular.
El campanar és obra de l’arquitecte modernista Lluís Muncunill i
Parellada, de 1908, data que apareix en mosaic de ceràmica sota
mateix del rellotge, disposa d’obertures als quatre vents, destinades a enquibir les
corresponents campanes i un darrer nivell amb quatre cares on es situa el rellotge mecànic
amb les esferes fetes de trencadís; la coberta és una cúpula de paràboles i està recoberta
d’un trencadís de ceràmica vidriada blanca. És d’obra vista de maó.

6 - Vistes panoràmiques des del turó del Rector
A la comarca del Vallès Occidental i enfilat a una alçada de 342
metres, trobem Ullastrell, un poble que ens permet gaudir d’unes
vistes privilegiades, obertes als quatre punts cardinals, que van des
de la mar Mediterrània fins als Pirineus, amb la muntanya de
Montserrat de protagonista.
El Turó del Rector és un espai enjardinat i amb parc infantil, situat al
mig del poble, on hi trobem un mirador amb vistes a les muntanyes
de Montserrat i Sant Llorenç i més de trenta pobles.

7 – Mirador del Turó de Can Palet
Mirador del Turó de can Palet situat a llevant d'Ullastrell i delimitat pels carrers
del Turó de can Palet i Lluís Muncunill.
El turó s'alça a 316 metres per sobre del nivell del mar i presenta un perfil
allargassat. El mirador s'ubica a la banda est del turó, amb unes vistes
panoràmiques fantàstiques de la masia de can Palet i, en darrer terme, dels
pics muntanyosos i els pobles de la contrada.

8 - Masos del terme – Can Palet

Camí de Can Palet
És un dels masos més antics i important del terme. El magnífic casal
és de planta rectangular, amb teulada a dues aigües; destaquen les
ampliacions dels cossos laterals i la torre de planta quadrada,
aixecats amb una magnífica obra de maó vist.

9 - Masos del terme – Can Amat

Urbanització Ca n'Amat
D’entre els masos més importants del municipi cal destacar ca n’Amat.
El primer membre de la nissaga de ca n'Amat és Guillem Amat de Botet,
documentat l'any 1215. Dels seus descendents cal destacar la figura de Pau
Amat i Bugunyà, nascut al mas l'any 1847 i mort el 1926, que va ser important
industrial i president de la Cambra de Comerç de Terrassa. La masia degué
ser profundament reformada durant el segle XIX o inicis del XX. Cap als any
seixanta, de les terres del mas en va sorgir una moderna urbanització.
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