
es feia servir d’aljub. 
A uns 3,60 metres s’obre la porta 
per on s’hi accedia.
A tocar de la torre observareu 
restes de la muralla perimètrica. 
Si feu una passejada pel carrer de 
sota ho veureu molt millor. 
La visita al castell és exterior i 
lliure i es pot complementar amb 
l’església de Sant Miquel, d’estil 
romànic, situada a pocs cente-
nars de metres. D’altra banda, la 
veïna ciutat d’Igualada, capital de 
la comarca, us ofereix un ampli 
ventall de possibilitats.
Per acabar, us resumim una de 
les llegendes més belles del nos-
tre país. 

“Es diu que el senyor d’Òdena 
desitjava casar-se amb la filla del 
senyor de Jorba, molt admirada 
per la seva extraordinària bellesa. 
Aquest no el volia per gendre per-
què el creia un noble de bàrbars 
costums i de categoria inferior. 
L’enamorat amb el cor trencat per 
donar fe del seu amor va ordenar 
els seus vassalls que enrajolessin 
amb rajoles d’or massís el camí 
que enllaçava ambdós castells. 
Així podria festejar sense que els 
delicats peus de la donzella trepit-
gessin la pols del terra. El senyor 
de Jorba, impressionat i alliçonat 
pel pretendent, no va dubtar a 
concedir-li la mà de la seva filla”.

Castell d’Òdena

Arribats de nou a la C-37 tren-
queu a l’esquerra. Quan entreu al 
barri de Sant Maure (km 63) igno-
reu el rètol que hi ha a l’altura 
del primer semàfor i continueu 
recte. A la segona rotonda tra-
vesseu el pont de la dreta. Passat 
el pont gireu a la dreta i després 
a l’esquerra, pel carrer del Portal. 
Seguiu recte amunt per la plaça 
de Castells i l’avinguda de 
Balmes. Més endavant travesseu 
la rotonda i continueu per la 
mateixa avinguda. Situeu-vos en 
el carril esquerre i passeu per 
sota del pont. Sense desviar-vos 
de la carretera principal (C-37) 
arribareu a Òdena. Just a l’altura 
del senyal del km 69 gireu a l’es-
querra. Enfilant els carrers més 
elevats trobareu el castell.
La fortificació, que des del segle 
XIV havia pertangut a la casa 
Cardona, va ser enderrocada el 
1463 per ordre de la Diputació 
del General. L’explotació de la 
guixera a partir del 1943 va arru-
ïnar gairebé del tot les restes 
castelleres que es conservaven, 
així com les edificacions civils del 
seu interior. A l’època medieval 
molts pobles s’alçaven a l’entorn 
dels castells i en alguns casos 
dins el mateix recinte emmura-
llat. A Òdena la fortalesa encabia 
la població.
Avui dia per motius de seguretat 
no és permès accedir a la major 
part de l’espai que ocupava el 
castell. Us suggerim que us acos-
teu fins als peus de la torre i con-
templeu la conca d’Òdena, amb 
el castell de Claramunt al fons. 
La torre, que s’ha datat del segle 
XII, és de propietat municipal. La 
seva ubicació estratègica, prop 
del portal d’entrada a la fortale-
sa, permetia defensar el flanc 
més vulnerable i accessible. És 
bastida amb carreus de pedra 
de marès, i arriba a una alçada de 
més de 10 metres. El seu períme-
tre hendecagonal (onze costats) 
encara conserva part de l’arre-
bossat original. Els paraments de 
façanes s’eleven lleugerament 
inclinats conferint a l’obra una 
forma troncopiramidal. Es creu 
que estava compartimentada en 
quatre nivells dels quals l’inferior 

Itinerari alternatiu des del punt3

Després d’haver visitat el castell 
de Miralles, si disposeu de temps 
teniu l’opció de dirigir-vos al de 
Vilademàger, dins el terme muni-
cipal de la Llacuna i al de Queralt, 
a Bellprat, que es troben relativa-
ment a prop.
Us cal baixar a la C-37, girar a mà 
dreta i més endavant, a la roton-
da, agafar la sortida de la 
Llacuna. Quan arribeu al poble 
gireu en direcció a Sant Joan de 
Mediona (està senyalitzat). Just 
abans d’arribar al rètol de final de 
població trenqueu a mà dreta 
seguint el senyal del càmping. 
Continueu per una pista fins que, 
passat el cementiri, arribeu a una 
petita esplanada amb un trencall. 
El tram que va des d’aquí fins al 
castell us aconsellem fer-lo a peu.

Castell de Vilademàger 

Segons algunes fonts, durant el 
segle XI, coincidint amb el senyo-
ratge del casal comtal de 
Barcelona, la fortificació es va 
veure greument afectada per una 
ràtzia sarraïna. Des del segle XIV 
restaria sota el domini de la baro-
nia de la Llacuna.
Es troba dalt d’un espadat a 712 
m sobre el nivell del mar. Un cop 
arribats, el primer element que 
trobareu és una torre situada a 
l’extrem sud-est, a fi de controlar 
el sector més accessible. El pis 
inferior és de planta irregular a 
l’exterior i gairebé quadrada a 
l’interior. La part superior, molt 
malmesa, sembla que era circular. 
Els perímetres quadrangulars 
s’adaptaven millor a la disposició 
de cambres, mentre que els circu-
lars eren més adients per a la 
defensa. La construcció podria 
datar de la primera etapa del cas-
tell. Cal que aneu amb compte de 
no acostar-vos a l’espadat.
Tot seguit us podeu dirigir al cen-
tre de la fortalesa on s’aixeca l’es-
glésia de Sant Pere, amb elements 
de diversos períodes, principal-
ment del gòtic. L’edifici, que tenia 
drets parroquials sobre el terme 
fins al segle XVIII, és d’una nau 
amb absis poligonal i portal de 
doble arc de mig punt adovellat. 
A l’interior destaquen, entre 
altres elements, la volta de creue-
ria de l’absis, restes de pintures 
murals datades del segle XIV i una 
magnífica pica romànica. Per 
accedir-hi cal demanar la clau al 
punt d’informació i turisme de la 
Llacuna o bé a l’Ajuntament.
De la resta del conjunt cal resse-
nyar alguns panys de muralla i el 
portal d’accés, situat vers el nord. 
Prop del portal es localitza una 
bestorre semicircular que es pot 
entreveure des de l’exterior, a 
través del bosc. El castell, que es 
visita per lliure, us ofereix una 
vista panoràmica excepcional 
sobre la plana de la Llacuna.
Val a dir que és inexcusable sortir 
del municipi sense haver fet un 
passeig pel nucli antic. La plaça 
Major porticada, els portals de la 
Banya, d’en Garreta i del Gavatx, 
així com la torre del Fortmicó, són 
dignes de ser visitats.
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Església de Sant Pere del castell  
de Vilademàger
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Restes de la torre principal del castell 
de Vilademàger

© MHC

Castell de Queralt

Torneu a la rotonda de la C-37 
fent el trajecte anterior a l’in-
revés. Tot seguit cal continuar 
per la carretera B-220 en 
direcció a Santa Coloma de 
Queralt i Bellprat. Uns 100 m 
més enllà del senyal del km 8 
caldrà que gireu a mà dreta. 
Quan haureu recorregut 2,9 
km de pista arribareu a l’esglé-
sia romànica de Sant Jaume, 
als peus del castell.
Us recomanem començar l’iti-
nerari per aquesta església, 
que està totalment restaura-
da. A continuació un corriol 
costerut us guiarà fins al cas-
tell, dalt d’una formació roco-
sa. Cal que extremeu la 
prudència durant els metres 
finals i especialment a 
la fortalesa. L’alt domini del 
castell romania inicialment 
en poder dels comtes de 
Barcelona que l’any 976 el ven-
gueren al vescomte Guitard. 
Posteriorment passaria a for-
mar part de la baronia 
de Queralt. 
És emplaçat a 851 m d’alçada 
en un dels punts més elevats 
de la serra de Miralles-Queralt. 
El seu espectacular control 
visual abraça nombroses forti-
ficacions, entre les quals es 
troba Vilademàger. Queralt 
exemplifica la importància 
que tenia la intercomunicació 
en cas de perill. L’edifici caste-
ller, que a començaments del 
segle XX encara conservava la 
seva estructura, es troba en 

estat ruïnós. Entre la migrade-
sa de construccions sobresurt 
la gran façana nord, amb 
espitlleres i finestres. Cal 
remarcar, a més, un arc apun-
tat a la part superior, una 
cambra a l’extrem sud-oest 
i les restes d’una canal de 
pedra molt singular a la paret 
oest. El camí que voreja la 
façana nord permet arribar 
a l’església de Sant Miquel, 
dins l’àmbit del castell, que 
conserva bona part del mur de 
ponent amb el campanar.
L’Associació d’Amics del 
Castell de Queralt i el seu 
entorn vetlla per la recupera-
ció, la promoció i el manteni-
ment de tot el conjunt. 
La visita es realitza per lliure.

Castell de Montbui o de la Tossa 

Per arribar a la Tossa és necessari 
tornar a la C-37 i girar a mà 
esquerra, en direcció a Igualada. 
Al km 60 hi ha el trencall que 
mena fins a la fortalesa.
El castell havia estat senyorejat, 
entre d’altres, pel comte Borrell 
II, pel rei Jaume II i pels Cardona. 
Actualment pertany a la fundació 
la Tossa. L’any 2004 es va crear 
un consorci entre l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui 
i la fundació a fi de completar 
la recuperació i optimització 
del monument i el seu entorn.

Es pot encetar la visita per l’es-
glésia romànica de Santa Maria, 
que va ser la parròquia del terme 
fins al 1614. Consta de tres naus 
capçades a llevant per sengles 
absis coberts per voltes d’un 
quart d’esfera i decorats amb 
arcuacions llombardes entre 
lesenes a l’exterior. Si us dirigiu 
a l’interior observareu unes mag-
nífiques arcades sostingudes per 
columnes, excepte a la part més 
occidental, on les arcades repo-
sen damunt de pilars quadrangu-
lars. Es creu que aquesta part on 
les voltes adopten la forma de 
lleugera ferradura és preromàni-
ca, de la darreria del segle X. 
El campanar i la capella oberta 
al mur nord corresponen a remo-
delatges posteriors. A l’altar es 
venera una rèplica de la desapa-
reguda Mare de Déu de Gràcia.
Davant de l’església s’alça, impo-
sant, la gran torre, de base rec-
tangular amb cantonades 

arrodonides. Ateses les seves 
dimensions, cal suposar que tenia 
funcions residencials. Als para-
ments, que són bastits amb 
blocs de pedra tan sols desbas-
tats, veureu diverses filades 
d’opus spicatum. La porta original 
d’accés es troba a l’alçada del pri-
mer pis, fet molt habitual a l’alta 
edat mitjana. Sembla coherent 
datar l’edifici del segle X. 
La planta baixa acull en dues 
sales diverses exposicions.
A banda i banda de la torre, 
uns metres més avall, 
trobareu alguns llenços de 
la muralla medieval. 

Cal ser prudents sobretot al 
cantó nord, ja que el terreny 
és més accidentat.
Un cop vist el conjunt monumen-
tal, us proposem fer el volt per 
la resta de la part alta del turó 
i gaudir de la natura. El mirador 
del salt de la donzella, amb un 
domini visual complet sobre la 
conca d’Òdena, no us deixarà 
indiferents. La visita és lliure. 
Per poder veure els interiors 
cal que hi aneu en horari d’ober-
tura al públic o bé que concerteu 
la visita amb l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
o amb la fundació la Tossa.

Torre mestra
© MHC

Església de Santa Maria. A l’altar trobem 
una rèplica de la desapareguda Mare de 
Déu de Gràcia

© MHC
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Torre castellera amb la porta original
© MHC

Restes de l’església 
de Sant Miquel

© MHC

observen espitlleres així com 
una porta elevada. Les cantona-
des estan reforçades amb carreus 
de mida mitjana. El pis inferior 
deixa entreveure les restes d’una 
possible cisterna, un element 
constant en la gran majoria 
de castells.
La torre de l’altre extrem, de 
planta rectangular i amb espitlle-
res, es troba molt derruïda. 
El més versemblant és situar 
el moment de la seva construcció 
vers el segle X. Si us endinseu per 
aquesta primera línia defensiva 
tingueu en compte les irregulari-
tats del terreny.
Al bell mig de la fortalesa desta-
ca l’església de Santa Maria, par-
roquial fins al 1911. Miralles 
constitueix un exemple més de 
com la parròquia va anar sorgint 
a l’empara de cada castell terme-
nat. L’edifici és d’una sola nau 
amb volta lleugerament apunta-
da. Els murs són bastits amb car-
reus que es van fent més petits 
a mesura que la construcció s’en-
laira. La part interna de les parets 
sol estar farcida de morter 
de calç i pedres sense treballar, 
recollides a flor de terra. Els indi-
cis apunten que el temple podria 
datar del tombant del segle XII al 
XIII. Per accedir a l’interior cal 
demanar la clau a l’Ajuntament.
Al recinte sobirà, emplaçat dalt 
d’un penyal, s’hi accedeix per 
unes escales situades al vessant 

Castell d’Orpí

Tan bon punt baixeu el camí del 
castell de Claramunt i arribeu a 
la carretera, gireu a la dreta. Uns 
metres més endavant enllaceu 
amb la BV-2131. A l’alçada del km 
7 heu de trencar a mà esquerra 
per la BV-2132. 
És situat dalt d’un roquer a la 
riba dreta de la riera de Carme, 
amb un bon control sobre la vall. 
Des del segle XIII apareix vinculat 
principalment a la casa Cardona. 
L’any 1320, a causa d’unes dispu-
tes entre Ramon Folc de Cardona 
i l’infant Alfons, aquest el va
fer enderrocar.
A mesura que us acosteu veureu 
com el primitiu castell ha estat 
engolit per les construccions 
modernes. L’únic vestigi que s’ha 
conservat és una magnífica torre 
sisavada amb dos dels caires 
arrodonits. Podeu apropar-vos-hi 
travessant un portal fins a tocar 
la roca natural damunt la qual 
s’assenta la torre. La construcció, 
que podria datar del segle XIV, 
va ser restaurada l’any 2004. 
L’alçada actual és de 12 m. Els 
murs són obrats amb blocs de 
pedra petits i mitjans, més treba-
llats en algunes zones que en 
altres. La visita al castell és exte-
rior i lliure. 
A Orpí també és interessant visi-
tar l’església romànica de Sant 
Miquel, al costat mateix del cas-
tell, i l’església gòtica de Santa 
Càndia, al fons de la vall.

Castell de Miralles 

Cal tornar a la BV-2131 i girar 
a l’esquerra. Al km 14 haureu de 
trencar novament a l’esquerra, 
seguint la C-37. Més enllà de la fita 
del km 53, a l’altura del restaurant, 
heu de desviar-vos a la dreta per 
un camí asfaltat d’uns 800 m que 
enllaça amb la fortalesa.
Es troba a 662 m d’alçada sobre 
el nivell del mar amb un bon 
domini de la vall alta de la riera 
de Miralles. Del castell se n’ense-
nyoriren, entre d’altres, els com-
tes de Barcelona i posteriorment 
els Cervelló. 
La fortalesa, una de les més 
extenses de la comarca, es com-
pon de dos recintes, el sobirà i
 el jussà. En ambdós les defenses 
naturals complementen perfec-
tament el sistema defensiu cas-
tral. Aquesta estratègia es 
constata amb molta freqüència 
als castells de frontera.
Us proposem obrir el recorregut 
per la primera línia de defensa, 
on es conserven restes de cons-
truccions, probablement cases, 
adossades a la muralla i dues tor-
res. La més gran, situada a l’ex-
trem sud-est, ha estat datada de 
l’època baixmedieval. Exercia una 
important funció de control 
sobre l’accés a la fortificació. 
Malgrat trobar-se esmotxada 
i esbalandrada, ha subsistit als 
enderrocs i malvestats del passat 
amb més fortuna que la resta 
d’edificacions militars del con-
junt. La forma del seu perímetre, 
tot i ser gairebé rectangular, 
recorda una ela invertida. S’hi 
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ITINERARIS AL VOLTANT DEL 
CASTELL DE CLARAMUNT
CASTELLS DE FRONTERA

Durant el segle IX el territori de l’actual comarca de 
l’Anoia està situat entre els comtats d’origen carolingi 
i la frontera superior d’Al-Andalus. És un espai poc habi-
tat, insegur i sense cap tipus d’organització política. 
A partir del segle X els comtats oberts a la frontera 
s’expandeixen lentament vers el sud i l’oest. 
La iniciativa de famílies vescomtals i vicarials i d’eclesi-
àstics poderosos va engrandint els dominis dels com-
tats de Barcelona i Manresa fortificant i repoblant 
grans extensions de terres entre les quals hi ha la conca 
d’Òdena i gairebé tota la resta de la comarca.

El territori capturat arreu del país en el decurs del segle 
X i les primeres dècades de l’XI s’estructura en una 
xarxa densa i completa de castells termenats que esde-
venen la unitat territorial i jurisdiccional bàsica a la 
zona fronterera o marca de cada comtat. Els castells 
bastits en aquest període responen a la necessitat de 
controlar i defensar el territori. Solen ser fortaleses de 
dimensions molt reduïdes, encimbellades dalt de 
penyals de difícil accés i amb un excel·lent camp visual.
Les fortificacions que us proposem es comencen a 
documentar a la segona meitat del segle X. La seva des-
coberta us permetrà resseguir les petges de la gent que 
hi va viure a l’edat mitjana.

Torre del castell de Miralles
© MHC

Torre poligonal amb edificacions  
adossades

© MHC

Castell de Claramunt

Els dominis jurisdiccionals van 
pertànyer als Claramunt (s. X-XI), 
als Cardona (s. XII-XVII) i als 
Medinaceli (s. XVII-XIX), sobre els 
pobles de la Pobla de Claramunt, 
Capellades, Carme, Òdena, la 
Torre de Claramunt i Vilanova 
del Camí.
A l’extrem oriental de la serra 
de la Guàrdia, en un enclavament 
geoestratègic privilegiat, s’aixe-
ca el castell. Tot el conjunt 
s’adapta a l’orografia del terreny 
aprofitant, de cingle a cingle, la 
part superior de la muntanya. A 
l’indret més elevat, arran de cin-
glera, s’alça el recinte sobirà, bas-
tit principalment durant la baix
a edat mitjana. Des del terrat 
l’extens domini visual permet 
albirar els castells d’Òdena, 
Montbui, Miralles i Orpí. 
La primera muralla reforçada 
amb bestorres de flanqueig 
envolta i protegeix el recinte 
jussà, dibuixant un llarg recorre-
gut des de la torre quadrada nord 
fins al portal d’accés. A l’angle 
nord-est de la fortalesa es desvia 
timba avall fins a arribar al punt 
més inaccessible. L’aparell cons-
tructiu de l’obra, tot i haver 
sofert diverses remodelacions, 
és de clara factura altmedieval. 

La segona muralla, molt posteri-
or, separa el recinte sobirà del 
jussà seguint un traçat lleugera-
ment angular de nord a sud. El 
camí de ronda evidencia que es 
tractava d’una muralla d’escassos 
metres d’alçada.
L’església de Santa Maria, de 
tipologia romànica i la capella de 
Santa Margarida, d’època gòtica, 
complementen la resta del con-
junt alhora que reforcen el sector 
on es troba l’entrada a la fortale-
sa. El castell de Claramunt és 
un exemple reeixit de com en 
un mateix recinte monumental 
sovint conflueixen construccions 
i elements estilístics d’èpoques 
ben diferents.

oest. Els paraments són obrats 
amb blocs de pedra molt poc tre-
ballats. Si pareu atenció a la faça-
na sud observareu nombroses 
filades d’opus spicatum. El recin-
te, que correspon a l’època més 
primerenca, encara conserva la 
cantonada sud-est, amb l’angle 
arrodonit. La porta que s’obre 
al mur de llevant el més plausible 
és que correspongui a l’accés ori-
ginal. A la paret nord les diverses 
espitlleres palesen l’índole mar-
cadament militar de l’edifici. Un 
cop acabeu el recorregut us reco-
manem baixar per les escales. 
La visita al castell és lliure.
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Església de Santa Maria
© MHC

Castell de Miralles
© MHC

Absis de l’església de Santa Maria
© MHC

© MHC
Ruïnes del castell



Monuments
Abans de visitar qualsevol 
monument és aconsellable 
informar-se sobre horaris, 
preus, accessos, etc. Així pot-
ser us estalviareu alguna sor-
presa desagradable. No us 
enfileu als murs dels monu-
ments. Pot resultar perillós. 
No escriviu ni deixeu grafits a 
les parets. Si voleu un record 
és millor que el compreu o feu 
una foto. Eviteu parlar durant 
les visites guiades. Procureu 
mantenir en silenci la maina-
da, si en porteu. Els guies 
estan per vosaltres i mereixen 
un respecte.

Foc
És prohibit encendre foc en 
els espais naturals. No llenceu 
cigarretes, llumins mal apa-
gats o vidres. Eviteu qualsevol 
risc. Una badada pot malme-
tre allò que la natura ha tar-
dat segles a crear i posar-vos 
en un greu compromís.

Deixalles
No deixeu a terra ampolles, 
papers, llaunes ni cap altre 
tipus de deixalla. Embruten el 
paisatge i poden produir lesi-
ons. En cas que no trobeu 
papereres cal que us endu-
gueu la brossa.

Animals domèstics
Si porteu algun gos és necessari 
que el mantingueu sempre ben 
subjectat i sota control. En cas 
contrari podria barallar-se amb 
altres animals o atacar algú. 
L’amo del gos és el responsable 
directe dels danys que aquest 
pugui ocasionar. 
A més, cal evitar que les depo-
sicions fecals de l’animal 
embrutin els llocs d’ús públic. 
En molts recintes és prohibida 
l’entrada de gossos. 

Sorolls
Eviteu fer sorolls estridents. 
Poden molestar tant persones 
com animals, fins i tot a llar-
gues distàncies. Si porteu una 
ràdio, abaixeu-ne el volum 
tant com us sigui possible.

Flora i fauna
Procureu no arrencar flors ni 
plantes, ni tallar cap branca. 
No hi ha cap necessitat de fer-
ho. És preferible gaudir de la 
pròpia contemplació que des-
truir allò que s’està contem-
plant. Si cerqueu bolets no 
grateu el terra.

Acampada lliure
L’acampada lliure a la munta-
nya és totalment prohibida.

Rètols i senyals
Respecteu i seguiu les indica-
cions dels rètols i senyals. Està 
en joc la vostra seguretat i la 
dels altres, així com la preser-
vació del medi natural.

El crespinell (Sedum sediforme)
Aquesta planta crassa, és a dir, amb les 
fulles turgents i plenes d’aigua, viu 
força bé en indrets eixuts, directament 
sobre el rocam. És menuda, i passaria 
desapercebuda si no fos per les boni-
ques agrupacions de flors grogues que, 
al principi de l’estiu, creixen a l’extrem 
de les tiges.

La perdiu (Alectoris rufa)
Darrerament, aquest popular ocell 
característic dels camps i dels espais 
oberts ha disminuït molt les seves 
poblacions a causa de la caça i de 
l’abandonament dels conreus. Al prin-
cipi del mes de juny neixen uns quinze 
perdigons per posta, que sovint esdeve-
nen una presa fàcil per als rapinyaires. 

L’esquirol (Sciurus vulgaris) 
Aquest bonic mamífer viu en tota 
mena de boscos, però té preferència 
per les pinedes, on saltirona de branca 
en branca. S’alimenta bàsicament de 
fruits, com ara pinyons, avellanes, 
glans, nous o castanyes. El seu pelatge 
és vermellós a l’estiu i esdevé més gris 
a l’hivern. 

El xoriguer (Falco tinnunculus)
Ocell rapinyaire de mida petita que es 
reconeix fàcilment pel costum de man-
tenir-se suspès a l’aire, mentre batega 
les ales de manera ràpida i enèrgica, 
fent l’aleta. Nia als cingles i també en 
edificacions com ara les torres. Als 
conreus troba una gran quantitat d’in-
sectes, ocells i petits mamífers.

La guineu (Vulpes vulpes)
La guineu pot superar el metre de llar-
gada, amb cua i tot, i els sis quilograms 
de pes. Ha estat, de sempre, un impor-
tant competidor de l’home, ja que 
tenia per costum visitar els galliners de 
les masies. De tota manera, la seva ali-
mentació principal està integrada per 
ocells, mamífers de mida petita, insec-
tes, cargols i fruits. 
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L’ENTORN NATURAL
El paisatge que envolta els castells és 
un mosaic de boscos, matollars i 
camps de conreu, a mig camí entre els 
altiplans de la Segarra i les serralades 
litorals. La composició de la roca ator-
ga protagonisme a les cingleres i als 
tossals de terra nua i grisa solcada pels 
típics xaragalls. Els tradicionals cul-
tius mediterranis d’olivera i de vinya 
han estat avui substituïts per extenses 
pinedes de pi blanc que cobreixen les 
antigues feixes i ofereixen recer a una 
gran diversitat de fauna. El valor eco-
lògic d’aquest paisatge va ser recone-
gut amb la incorporació de les serres 
de Miralles-Queralt i d’Ancosa-Mon-
tagut al Pla d’Espais d’Interès Natural.

La carrasca (Quercus ilex subsp. 
ballota)
La carrasca és l’alzina dels llocs més 
eixuts, i és comuna a la Catalunya 
interior. Les fulles, perennes, dures i 
brillants, són vellutades a l’anvers. Els 
fruits, les glans, són una font d’aliment 
molt important per als animals del 
bosc. Tradicionalment, de la fusta se’n 
feia carbó vegetal. 

El pi blanc (Pinus halepensis)
És el pi més comú a la muntanya baixa 
mediterrània. Espècie poc exigent, 
sovint colonitza els conreus abando-
nats i els ambients que han estat 
degradats pel foc o per les tales. El seu 
aspecte és poc esvelt, amb el tronc tort. 
També es reconeix perquè les pinyes 
pengen d’un peduncle corbat que les 
inclina cap a la branca on s’insereixen. 

El romaní (Rosmarinus officinalis)
És una de les herbes aromàtiques més 
conegudes. En realitat, és un arbust 
que pot arribar al metre i mig d’alçada. 
Les tiges són llenyoses i les fulles, line-
ars, característiques que li permeten 
suportar bé la sequera. S’utilitza a la 
cuina i en la medicina popular. 
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NORMES BÀSIQUES DE 
COMPORTAMENT A LA NATURA
Els recorreguts que us proposem 
s’emmarquen bàsicament dins de les 
serres pre-litorals i la serra de 
Miralles-Queralt. No oblideu de ser 
respectuosos amb el medi natural 
com si aquest formés part del vostre 
patrimoni. Deixeu els recintes en el 
mateix estat de conservació en què 
els heu trobat, perquè els qui vin-
guin després també en puguin gau-
dir. Us suggerim anar calçats 
còmodament malgrat que gairebé a 
tot arreu s’hi arriba amb turisme i 
els recorreguts no presenten grans 
dificultats. Això no obstant, si aneu 
acompanyats de nens cal tenir molta 
cura d’ells i no perdre’ls de vista ni 
un moment.
És de cabdal importància que durant 
la vostra estada en aquests paratges 
i conjunts monumentals respecteu 
les normes de comportament 
següents:

AP

Castell de Miralles

CASTELL DE CLARAMUNT
• Distància: 1,1 km des de l’aparca-

ment
• Durada: 20 minuts a peu
• Dificultat: mitjana

CASTELL D’ORPÍ
• Distància: 11,3 km des de l’aparca-

ment del castell de Claramunt
• Durada: 15 minuts amb turisme
• Dificultat: baixa

CASTELL DE MIRALLES
• Distància: 11,4 km des del punt 2
• Durada: 17 minuts amb turisme
• Dificultat: baixa

CASTELL DE MONTBUI O DE LA 
TOSSA
• Distància: 10,1 km des del punt 3
• Durada: 14 minuts amb turisme
• Dificultat: baixa

CASTELL D’ÒDENA
• Distància: 11,3 km des del punt 4 
• Durada: 21 minuts amb turisme
• Dificultat: baixa

CASTELL DE VILADEMÀGER
• Distància: 11,4 km des del punt 3 
 (11 km amb turisme i 400 m a peu)
• Durada: 30 minuts (18 amb turisme 

i 12 a peu)
• Dificultat: baixa

CASTELL DE QUERALT
• Distància: 16,1 km des del punt 6
 (400 m a peu, 15,5 km amb turisme 

i 200 m a peu)
• Durada: 41 minuts (10 a peu, 26 

amb turisme i 5 a peu)
• Dificultat: baixa
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ITINERARIS AL VOLTANT DEL CASTELL DE CLARAMUNT
Cadascun dels set castells que integren aquesta ruta constitueix una 
peça fonamental, atès que aporta tot un seguit d’atractius i singulari-
tats al conjunt. D’altra banda, l’innegable valor natural i paisatgístic 
s’afegeix als valors històrics i patrimonials i això permet al visitant 
endur-se un bon record del seu pas per l’Anoia.
Els itineraris proposats es poden completar en un o dos dies. Per tal 
de facilitar-vos una bona planificació, heus aquí la relació dels quilo-
metratges i temps aproximats.
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ITINERARIS
AL VOLTANT DEL 
CASTELL DE 
CLARAMUNT

A-2

C-37

BV-2131

BV-2132

B-220

C-37

CASTELL DE CLARAMUNT

VISITES CONCERTADES
De dimecres a diumenge i també festius, amb reserva prèvia.
Telèfon d’informació: 938 086 075 (Ajuntament)
Telèfon de reserves: 670 225 516 (guia). Excepte dilluns i dimarts.

HORARIS
De l’1 de maig al 30 de setembre
de 10 h a 13.30 h (+30’) i de 16 h a 18.30 h (+30’).
De l’1 d’octubre al 30 d’abril
de 9.30 h a 13.30 h (+30’) i de 15 h a 16.30 h (+30’)
L’accés es tanca 30 minuts abans del límit horari.
La fortalesa romandrà tancada tots els dilluns i dimarts no festius 
i els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre.
www.lapobladeclaramunt.cat

CASTELL D’ORPÍ
• Telèfon d’informació: 938 080 139 (Ajuntament)
• Horari d’atenció: dimarts i dijous d’11 h a 15 h
• www.aorpi.com

CASTELL DE MIRALLES
• Telèfon d’informació: 938 080 301 (Ajuntament)
• Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9.15 h a 14 h
• www.santamariamiralles.cat

CASTELL DE MONTBUI O DE LA TOSSA
• Visites concertades qualsevol dia de la setmana amb reserva prèvia
• Horari d’obertura del monument: diumenges de 10 h a 13.30 h
• Telèfons d’informació i reserves:
• 938 034 735 (Ajuntament) • 938 032 924 (Fundació la Tossa)
• www.latossa.cat

CASTELL D’ÒDENA
• Telèfon d’informació: 938 017 434 (Ajuntament)
• www.odena.cat

CASTELL DE VILADEMÀGER
• Tel. 938 976 063 (Ajuntament)
• Tel. 938 976 830 (Punt d’informació i turisme de la Llacuna)
 Horari d’atenció: dissabtes, diumenges i festius de 10 h a 13 h
• www.ajuntamentlallacuna.cat

CASTELL DE QUERALT
• Telèfon d’informació: 977 881 240 (Ajuntament)
• Horari d’atenció: dilluns i divendres de 10 h a 13 h
• www.bellprat.cat

Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Telèfon: 932 254 700
www.mhcat.cat


