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Santa Margarida i els Monjos
Castellet i la Gornal
Olèrdola

Una ruta circular
plena de patrimoni

La muntanya d’Olèrdola ha estat habitada des de l’edat
del Bronze fins al segle XX. Després dels ibers cessetans,

Castells
de
Marca

els romans hi construïren un castrum, una cisterna i una
torre-talaia, i Sunyer I de Barcelona hi manà construir (929)
el Castell d’Olèrdola. Amb el temps, s’hi edificaren les esglésies
de Sant Miquel i Santa Maria i, extramurs, la necròpolis
del Pla dels Albats. El castell va ser decisiu davant les incursions
andalusines (ss. IX-XI) convertint-se en la marca sud del comtat
de Barcelona. Amb la conquesta cristiana de Tarragona, Tortosa

Després dels atacs d’Al-Mansur (985) el comte Borrell II rescindí
el pacte de vassallatge que l’unia als francs.

i Lleida (s.XII), la frontera es va desplaçar al sud, provocant

Des de llavors, el casal de Barcelona lluità per la supremacia, sobretot

l’abandó del conjunt.

en els dominis del sud.

Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (1931), es convertí (1995)

La proximitat d’Al-Andalus, defensat per alcassabes que pressionaven

en una de les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya i avui

la frontera, feia perillar l’estabilitat comtal enllà del Llobregat.

és gestionat per la Generalitat de Catalunya.
Així les coses, s’obligà la confecció de fortaleses ben comunicades,
amb funcions de control i defensa del territori, a resguard de les
PER VISITES CONSULTAR LA WEB O PER MÉS INFORMACIÓ

Viu l’experiència
i visita els castells!!!

TRUQUEU AL 93 890 14 20.

Castell
de Castellet
El castell de Castellet, assentat en restes de fortificacions de
més de 2.500 anys, fou construït (977) amb estructura bàsica,
formada per una torre de vigilància i una petita muralla.
Magatzem d’armes i aliments, tenia funcions de control de

La ruta

Informació general
Aquesta ruta està pensada per disfrutar de l’entorn natural,
descobrint l’entorn i la gran varietat de fauna i flora que et
sorprendrà mentre practiquem un esport tant saludable com és
el de caminar, sempre i quan escollim fer-la d’acord a les nostres
possibilitat.

camins i altres vies, com el riu Foix. Manat edificar per

És una ruta circular de gran interès naturalístic, patrimonial, cultural,

quals, i sobretot després de la conquesta de «Tarraquna» (1118),
es van desenvolupar poblacions i viles que avui constitueixen
la demarcació del Penedès.

Castell
de Penyafort

comercial i turístic. Els castells, envoltats de gran riquesa natural i

Sembla que fou edificat al segle XI i constava d’una torre i una

paisatgística, normalment es situaven en emplaçaments espectaculars.

quadra, a imatge dels castells de Moja i Canyelles (s.X). Propietat

Aquestes fortificacions complien diverses funcions de defensa, guaita

dels senyors de Penyafort des del segle XII, es pensa que hi va

i domini del territori, i esdevenien llocs de residència del Castlà, qui

néixer Raimon de Penyafort (c. 1185). Amb el temps, anà canviant

s’encarregava del govern, la defensa i la jurisdicció del castell.

de mans fins que l’adquirí la família Espuny-Alemany (1601),
que l’any següent el cedí a l’ordre dels Dominics, que hi regiren

Borrell II, des del segle XIII el va regir la nissaga Castellet.
Desprès d’un període de decadència i canvis de propietat,

El recorregut proposat transcorre per alguns parcs (o per alguns

un convent (1603-1835) en honor de la canonització de

la fortalesa fou comprada (1928) per l’arxiver Josep de Peray

espais d’interès natural protegits) del Penedès: el Parc del Foix i

Sant Raimon de Penyafort. Amb la desamortització (1836)

March, qui la va restaurar sense rigor, i el seu fill, Josep Anton

el Parc d’Olèrdola, els quals posseeixen una gran riquesa natural i
Tota la informació de la ruta la pots descarregar per trams a:

passà a la família Puig i Llagostera, que li donà la forma actual,

paisatgística de gran atractiu turístic. Tanmateix, la ruta també passa

i durant la Guerra Civil, l’església i el claustre funcionaren com

www.santamargaridaielsmonjos.cat
www.olerdola.cat
www.castelletilagornal.cat

pels municipis d’Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la

a presó d’aviadors feixistes. Des de l’any 2002 és propietat de

Gornal.

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que hi gestiona

seu de la Fundació Abertis i Centre Internacional de Reserves de

Castells de Marca és una ruta circular que es pot fer d’una tirada, o bé

el projecte de rehabilitació i conservació.

la Biosfera Mediterrània de la UNESCO

recorrent els castells per etapes a partir de tres trams diferenciats. La

de Peray Batlle, sacerdot, va cedir-la (1984) en testament a
«l’Hospital dels Nens de Barcelona». Adquirit (1999) per ACESA,
va ser rehabilitat tal com es mostra en l’actualitat, i avui en dia és

proposta pretén donar a conèixer tres conjunts patrimonials i turístics,
PER VISITAR EL CASTELL S’HA DE FER RESERVA PRÈVIA
AL TELÈFON 93 814 45 06, EN HORARI D’OFICINA DE 9 A 14h
DE DILLUNS A DIVENDRES.

Ajuntament d’Olèrdola

Ajuntament de Castellet
i la Gornal

actualment conservats a la comarca, de l’antiga línia fortificada que
defensà les terres conquerides a l’Al-Andalus en els primers segles
medievals.
Visitar aquests Castells de Marca és fer una aproximació al territori
i als seus recursos naturals, patrimonials, turístics, comercials i
gastronòmics al llarg d’aquests segles.

VISITES GUIADES CADA SEGON DIUMENGE DE MES.
LA RESTA DELS DIES DE LA SETMANA AMB RESERVA PRÈVIA.
MÉS INFORMACIÓ A 669 287 539 o turisme@smmonjos.cat

ELS TRAMS

Sant Miquel d’Olèrdola

TRAM 1 - CASTELL DE PENYAFORT AL CASTELL D’OLÈRDOLA
Barcelona

Distància recorreguda: 9,5 km
Altura màxima: 319 m / Altura mínima: 147 m
Font d’aigua potable: exterior del Conjunt Monumental d’Olèrdola

Moja

Parcs del Penedès:
Parc d’Olèrdola
i Parc del Foix

Els Monjos
Molí del Foix
Espitlles
Penyafel
Font de la Mare de Déu
de Penyafel

Santa Margarida
La Ràpita

PARC
D’OLÈRDOLA
Mas Granell

Mas Castellar
L’Abadal

Can Castellví

Castell de Penyafort
Centre d’Informació del Parc del Foix

Cal Magí
Cal Claramunt

Font
de l’Alba

Font Ametlló

Fondo de la Seguera

Cal Ximet
Font Avellaner

Cal Noi

Cal Vicari

Barranc de
Sant Llorenç

Cal Gallego
La Sanabra

Corral del Blanco

Sant Llorenç de la Sanabra

Des del Castell d’Olèrdola es segueix fins el Turó de les Tres Partions pel GR
92-3. Des de la part alta de la ruta es tenen unes vistes privilegiades del mar
Mediterrani i les poblacions de la costa del Garraf. Més endavant deixa el GR 92-3
per continuar en direcció sud i enllaçar amb el GR 92. Creua antigues masies,
com la Casa Alta, avui abandonades i mig enrunades. A partir de Can Balaguer,
el camí es converteix en corriol enmig d’una vegetació de brolla mediterrània.
Descendeix fins al torrent del Llampeig, per continuar fins a Castellet. La plaça
del castell és un bon punt per emmirallar-se a les aigües del pantà de Foix i
descobrir-hi alguns dels ocells que hi viuen o hi son de pas.

Font de Sant Llorenç
Mas Ballestar

Cal Brugal
Les Masuques

Turó de la Sanabra (371m)

TRAM 2 - CASTELL D’OLÈRDOLA AL CASTELL DE CASTELLET
Distància recorreguda: 10,4 km
Altura màxima: 452 m / Alçada mínima: 114 m
Font d’aigua potable: exterior dels Conjunts Monumentals d’Olèrdola i Castellet

Conjunt Monumental d’Olèrdola
Punt d’Informació

riu Foix

El punt d’inici és el castell de Penyafort, edificat sobre una penya del riu Foix.
La ruta baixa cap al riu, per continuar per la plana i acostar-se a un entorn
industrialitzat. En aquest punt caldrà està atents a la circulació de vehicles fins
arribar a Santa Margarida, ara pràcticament en ruïnes. Continua per camins
enmig de vinyes i pinedes amb un sotabosc ric en plantes aromàtiques fins
l’ermita de Penyafel. El camí segueix en direcció al Parc d’Olèrdola, prop de Mas
Granell la ruta coincideix amb el PR-C 148, passa per la masia de Can Castellví i
baixa al fondo de la Seguera. La pujada al castell d’Olèrdola, punt final de la ruta,
és per la font de l’Alba.

Daltmar

Mas Pigot
Sant Esteve
Turó de la Pòpia (372m)

TRAM 3 - CASTELL DE CASTELLET AL CASTELL DE PENYAFORT

Cal Romagosa

Distància recorreguda: 6,9 km
Altura màxima: 243 m / Altura mínima: 126 m
Font d’aigua potable: Castellet i Torrelletes

Puig de l’Àliga (465m)

PARC
DEL FOIX

Fondo de la Bovera

Aquest tram coincideix amb la ruta senyalitzada del Parc del Foix «de castell a
castell» i recorre aquest espai natural protegit en la vessant més occidental.
Des de la part alta del poble de Castellet surt la pista que porta a Torrelletes,
travessa una pineda i conreus de vinya i oliveres. Després de creuar un torrent,
el camí s’enfila envoltat de pins, garrics, llentiscles i algun margalló i arriba a
Torrelletes. Es continua en direcció nord cap al municipi de Santa Margarida i
els Monjos, per diversos corriols enmig del bosc. Passa per Mas Pigot, des d’on
podem gaudir d’una bona panoràmica de la Serralada Prelitoral i la plana
del Penedès. Continua per la masia de Mas Ballestar, Cal Noi i Cal Magí per
arribar al Castell de Penyafort.

Turó de les Tres Partions (429m)

Torrelletes

la Casa Alta

riu Foix
Torrent del Llampeig

Cal Cremat
Can Balaguer

Cal Cassanyes

Castell
Punt d’interès
Esglèsia
Turó / puig / pujol
Font

Pujol Florit (328m)

Castell de Castellet
Oficina del Parc del Foix

Tota la informació de la ruta la pots descarregar per trams a:

Castellet

i menjar suficients i cartografia de la zona. En temps assolellat,

200m

CASTELL D’OLÈRDOLA

Turó de les Tres Partions

300m

Torrelletes

Recomanacions: Es recomana portar roba i calçat adequats, aigua

CASTELL DE CASTELLET

400m

Puig de l’Àliga

Font d’Horta

CASTELL D’OLÈRDOLA

PANTÀ
DE FOIX

Penyaferl

Sant Pere de Castellet

CASTELL DE PENYAFORT

Distància total: 26,8 Km
Altura màxima: 454 m
Altura mínima: 117 m
Ascensió acumulada: 954 m - 954 m
Pendent màxima: 23,7 % - 29 %
Pendent mitjana: 5,5 % - 6,2 %
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protecció solar i gorra. En cas d’emergència truqueu al 112.
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www.santamargaridaielsmonjos.cat
www.olerdola.cat
www.castelletilagornal.cat

Què fer?
Descobreix què fer a Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal.
Els 3 municipis t’ofereixen la possibilitat de visitar els seus recursos, patrimoni i
comerços tot passejant pels seus racons més singulars.

On menjar i on dormir?
Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal disposa d’una
àmplia oferta de restauració per a tots els gustos i totes les butxaques.
També us recomanem completar la vostra estada amb els allotjaments que
ofereixen els 3 municipis, sobretot amb l’àmplia oferta d’allotjament rural.

