
Llistat de Castells
VISITA GUIADA
1. CASTELL DE CLARAMUNT (La Pobla de Claramunt)
2. CASTELL DE BOIXADORS (Sant Pere Sallavinera)
3. CASTELL DE LA TOSSA (Santa Margarida de Montbui)
4. CASTELL DE TOUS (Sant Martí de Tous)
5. CASTELL DE PIERA  o DE FONTANET (Piera)
6. CASTELL DE CALAF (Calaf)
7. CASTELL o TORRE DE LA MANRESANA (Els Prats de Rei)

VISITA EXTERIOR i CONCERTADA
8. CASTELL D’ÒDENA (Òdena)
9. CASTELL DE VILADEMÀGER (La Llacuna)
10. CASTELL DE SANT ESTEVE (Castellfollit de Riubregós)
11. CASTELL D’ORPÍ (Orpí)
12. CASTELL DE MIRALLES (Santa Maria de Miralles)
13. ESGLÉSIA FORTALESA DE SANTA MARIA (Rubió)
14. CASTELL DE JORBA (Jorba)

VISITA EXTERIOR LLIURE
15. CASTELL DE LA TORRE DE CLARAMUNT (La Torre de Claramunt)
16. TORRE DE CONTRAST (Argençola)
17. CASTELL D’ARGENÇOLA (Argençola)
18. CASTELL DE QUERALT (Bellprat)
19. CASTELL DE CABRERA (Cabrera d’Anoia)
20. CASTELL DE CALONGE (Calonge de Segarra)
21. CASTELL DE CASTELLOLÍ (Castellolí)
22. CASTELL DE FREIXE (Piera)
23. CASTELL DE CASTELLET, DEL BEDORC o DE LA VENTOSA (Piera)
24. CASTELL DE ROQUETA (Sant Martí de Tous)
25. CASTELL DE SEGUR (Veciana)

Per a més informació:
www.anoiaturisme.cat

sOtA lA DenOmInaCió aNoIa, 
tErrA De CaSteLlS eS Vol dOnaR A cOnèiXer 
uN dElS mAjOrs aTraCtIus dE lA ComArCa: 
si bé El PaTriMoNi De l’aNoiA és riC, 
lEs ToRreS I eLs caStEllS Hi OcUpeN Un LlOc DeStaCat 
GràcIes a la sEva aBunDànCia i diVeRsiTAt. 
En aquesta guia us presentem una selecció de 25 torres i 
de 25 torres i castells que, gràcies al seu estat actual i fa
actual i facilitat d’accés, són la millor porta d’entrada a l’A
d’entrada a l’Anoia medieval. També hi trobareu altres edif
trobareu altres edificacions que, tot i estar més aïllades o 
més aïllades o conservades de manera més parcial, són de 
parcial, són de gran interès cultural, a més de punts de pa 
punts de parada obligatoris per als amants dels esports de 
dels esports de natura.

SÍNTESI HISTÒRICA

Bona part de les torres i castells de l’Anoia daten d’entre 
daten d’entre mitjans del segle X i mitjans del segle XI. En 
segle XI. En aquells moments els comtes de Barcelona, Os 
Barcelona, Osona-Manresa i Berga-Cerdanya van ocupar i 
van ocupar i repoblar el territori, desplaçant els antics pos
els antics possessors musulmans. Quan la zona va deixar de 
va deixar de ser primera línia de frontera, els castells van 
castells van passar a ser el centre administratiu dels nous 
dels nous senyorius feudals. Entre d’altres, van destacar 
van destacar famílies com els Claramunt, Montbui, Tous o
Montbui, Tous o Òdena.

A partir del segle XIV, la família dels Cardona es va fer amb 
es va fer amb els principals senyorius de la comarca, de m 
comarca, de manera que les torres i castells van passar a 
van passar a ser el lloc de residència dels seus administra
administradors. Amb el pas dels segles i l’augment del pes 
l’augment del pes de les ciutats, els antics centres de poder 
centres de poder es van anar abandonant, o bé van ser re 
bé van ser reconvertits en masos o cases.

Actualment, tots ells són una magnífica targeta de present
de presentació per a la comarca de l’Anoia.
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anoia,
terra de
castells la Comarca Medieval!
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JACIMENTS 
ARQUEOLÒGICS 
i RESTES
26. CASTELL DE CLARIANA  
(Argençola)

27. CASTELL DE ROCAMORA o 
FORTIFICACIÓ DE VILADASPIS 
(Argençola)

28. CASTELL DE LA GUÀRDIA 
(El Bruc)

29. CASTELL FERRAN (El Bruc)

30. CASTELL DE MIRAMBELL 
(Calonge de Segarra)

31. TORRE DE JOVERÓ (Jorba)

32. ELS CASTELLOLTS 
(La Llacuna)

33. CASTELL DE RIQUER 
(Montmaneu)

34. CASTELL DE PUIGDEMÀGER 
(Els Prats de Rei)

35. CASTELL DE MONTESQUIU 
(Pujalt)

36. CASTELL DE PUJALT (Pujalt)

37. CASTELL DE LA GUÀRDIA 
PILOSA (Pujalt)

38. CASTELL DE VILALLONGA 
(Sant Martí de Sesgueioles)

39. CASTELL DE VECIANA 
(Veciana)

40. CASTELL DE MONTFALCÓ 
EL GROS (Veciana)

RUTES
D’INTERÈS
1. RUTA DELS CASTELLS DE 
FRONTERA - La marca manresana - 
La frontera de l’Anoia (2 dies)

2. CAMÍ DE LES BATALLES 
DE PRATS DE REI

3. CAMÍ DE LES BATALLES DEL BRUC

4. ANOIABIKETOUR SUD, 
terra de castells (2 o 3 etapes)

5. CINTURÓ DE LA CONCA PR-C119 
(68 km)

Per a més informació a: 

anoiaturisme.cat
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CALAF

Castell de Calaf
Castell del s.XI situat a la part alta de 
la població en un punt estratègic de 
control de dues vies importants de 
comunicació. N’eren senyors feudals 
els bisbes de Vic i els vescomtes de 
Cardona feudataris seus, arribant a 
emetre moneda vescomtal de Calaf 
fins ben entrat el segle XII.

ELEMENTS DESTACATS: La fortificació 
de planta poligonal amb angles 
arrodonits, recinte emmurallat i l’accés 
als miradors sobre la torre i murs del 
castell. Restaurat des del 2011.

Visita guiada el primer dissabte
de cada mes a les 11:00 h.
Visites concertades 
trucar al tel. 93 868 08 33

10

CASTELLFOLLIT
DE RIUBREGÓS

Castell de Sant Esteve
La fortalesa, cap a l'any 1000, formava 
part de les possessions del comtat de 
Cerdanya, del qual revertí per herència 
al de Barcelona. Cap a la segona 
meitat del segle XIII era senyorejat pels 
Cardona. El castell va ser derruït l'any 
1822 pel General Mina dins els 
enfrontaments durant el Trienni Liberal.

ELEMENTS DESTACATS: Recinte 
emmurallat central on es conserven els 
fonaments de la torra mestra, murs i 
vàries dependències; dues torres 
albarranes: la torre del Ballester i la 
torre del Raval i uns grafits d’època 
medieval amb la representació d’un 
assetjament al castell.

Visita lliure.
Visita concertada 
trucar al tel. 93 869 30 31
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ELS PRATS DE REI

Castell O Torre de la ManreSana
El castell de la Manresana, documentat 
des del segle XI, estava dominat per la 
família Balsareny. Va ser un lloc 
estratègic en la Guerra de Successió 
durant les Batalles dels Prats de Rei, 
l’any 1711, des d’on el Comte Starhem-
berg dirigia les tropes austriacistes.

ELEMENTS DESTACATS: La torre 
circular de 21m d’alçada, on l’únic accés 
a la torre es realitza per la poterna, 
situada a uns 11m, que permet gaudir 
d’una àmplia panoràmica de l’entorn. 

Visita lliure.
Visita guiada concertada trucar  
al tel.  93 869 84 62 o 93 868 03 66

14

JORBA

Castell de Jorba
Documentat per primer cop l’any 978. El 
personatge que consolida el castell, els 
seus dominis i el llinatge dels Jorba, és 
Guerau de Jorba (1.120-1.188), el primer 
baró del castell. En Guerau va ser un noble 
força influent com a conseller íntim del 
compte de Barcelona, Ramon Berenguer 
IV. Va contribuir a la creació del Principat de 
Catalunya, participant personalment en les 
incorporacions de Lleida, Tortosa i 
Tarragona a Catalunya. Al Castell de Jorba 
hi oneja la primera senyera documentada 
que ha tingut Catalunya en la seva història. 
Aquest blasó que està documentat des de 
l’any 1.150, va ser compartit a tot el 
comptat de Barcelona, i per tant utilitzat 
per Guerau de Jorba, i és una de les 
quatre ensenyes més antigues d’Europa 
amb continuïtat fins el present. 

ELEMENTS DESTACATS: Història de 
Guerau de Jorba i la senyera.

Visita lliure.
Visita concertada 
trucar a tel. 93 809 40 00

9

LA LLACUNA

Castell de VilademÀger
Castell ubicat dalt d’un espadat és 
esmentat l’any 987 com una de les 
afrontacions en la donació que el 
comte Borrell II fa a l’església de Sant 
Pere de Vic. Va passar per dominis de 
la casa comtal de Barcelona, pel 
senyors del castell de Queralt i pel 
llinatge dels Cervelló entrant a formar 
part de la baronia de la Llacuna.

ELEMENTS DESTACATS: Restes del 
castell formades per una torre de 
l’homenatge, el recinte emmurallat i 
una portalada d’accés d’un segon clos 
de muralles; l’església de Sant Pere i la 
vista panoràmica del Pla de la Llacuna.

Visita lliure.
Visita concertada trucar 
al tel. 93 897 68 30 o 93 897 60 63

1

LA POBLA
DE CLARAMUNT

Castell de ClaraMunt
Castell del s. X dels antics senyors de 
Claramunt que hi van exercir el seu 
domini fins al s.XIV, i fortalesa 
emblemàtica de la Conca d’Òdena. 

ELEMENTS DESTACATS: Conjunt 
monumental format per dos recintes 
de muralles esglaonat amb la muralla 
exterior amb 7 bestorres defensives. 
Dins del recinte trobem l’església de 
Santa Maria d’estil romànic.

LA MUNTANYA DELS NENS: Una pujada 
lúdica i educativa fins a la fortalesa en 
què els infants podran trobar diferents 
zones per conèixer l’entorn natural.

Visita guiada de dimecres a diumenge. 
Dilluns i dimarts tancat. 
Horari d’estiu (01/05 - 30/09): 
De 10:00 a 13:30 h i de 16:00 a 18:30 h
Horari d’hivern (01/10 – 30/04): 
De 9:30 a 13:30 h i de 15:00 a 16:30 h       
Telèfon de contacte: 
93 808 60 75 / 670 22 55 16
www.lapobladeclaramunt.cat
www.mhcat.cat
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ÒDENA

Castell D’ÒDena
Castell documentat des de l’any 957, 
correspon al llinatge dels Òdena 
protagonistes arreu de la comarca de 
les violències feudals durant els s.XII i 
XIII fins que van vendre el castell als 
Cardona i que canvia en diverses 
ocasions de propietari, oscil·lant entre 
els comtes de Barcelona i la casa de 
Cardona.

ELEMENTS DESTACATS: Del recinte 
emmurallat només en resta un gran 
baluard poligonal o torre de 
l’Homenatge i una petita part de la 
muralla. Dins el recinte s’encabia el 
nucli antic de la població fins 1943.

Visita lliure amb audioguia 
descarregable a www.odena.cat
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ORPÍ

Castell D’orpÍ
Documentat des del s. X com un límit 
del proper castell de Miralles, és 
esmentat com a termenal entre els 
bisbats de Vic i Barcelona. Cap al s. XII 
entrà a formar part dels senyors de 
Claramunt, emparentats amb els de 
Cardona des de l’any 1083.  

ELEMENTS DESTACATS: Singular torre 
poligonal de 6 costats amb un gran 
casal que es va aprofitar com a recinte 
fortificat. Actualment, és un espai 
d’allotjament i restauració.

Visita exterior lliure.
Castell de propietat privada.
Visita concertada -Restaurant-
Allotjament rural  trucar 
al tel. 93 808 00 21

5

PIERA

Castell de Piera O de Fontanet
Anomenat també Castell de Jaume I ja 
que hi feia llargues estades quan es 
desplaçava a la Catalunya interior, l’any 
1265 el rei en determina un estatge 
reial permanent. L’edifici està format 
per un sol cos amb torre adossada 
amb merlets i envoltat per muralla 
també emmerlatada.

ELEMENTS DESTACATS: Recinte 
fortificat, porta d’accés adovellada. 
Llocs d’interès propers: Església de 
Santa Maria, casc antic de la vila i la 
llegenda de la promesa de Jaume I de 
pujar el camí d’accés al castell de 
genolls.

Visita guiada el primer diumenge 
de cada mes de 12:00 a 14:00 h. 
Castell de propietat privada.
Visites concertades trucar als: 
93 776 16 82 / 659 040 029 / 
682 366 732
www.castelldepiera.es

13

RUBIÓ

EsglÉsia FortaLesa de Santa Maria
El temple-fortificació de Santa Maria 
d’estil gòtic s’aixeca majestuós al cim 
de la serra de Rubió. L’edifici actual fou 
construït entre 1275 i 1317 a petició 
dels senyors de Castellolí, potser 
enterrats a la zona del presbiteri. L’any 
1380 família de Boixadors en va 
comprar els drets jurisdiccionals al rei 
Pere III, mantenint-ne les seves 
possessions fins al segle XVIII.

ELEMENTS DESTACATS: L’església de 
nau coberta amb doble volta de 
creueria amb el retaule de Santa Maria 
i els contraforts, la torre-campanar i un 
baluard del caràcter fortificat de la 
construcció.

Visita exterior lliure.
Visita guiada concertant hora a 
l'Ajuntament al tel. 93 809 41 81

3

SANTA MARGARIDA
DE MONTBUI

Castell de la Tossa
Conjunt romànic primerenc de la Tossa 
de Montbui dels segles X-XI situat al 
final de la serralada de Miralles-
Queralt, talaia de la Conca d’Òdena, 
que resten d’un passat esplendorós de 
la baronia de Montbui. 

ELEMENTS DESTACATS: La torre de 
base rectangular amb els angles 
arrodonits, l’església preromànica 
d’estil llombart de Santa Maria de la 
Tossa i el mirador del salt de la 
donzella.

Obert tots els diumenges 
d’10:30 a 13:30 h.
Visita guiada el segon i quart diumenge 
de cada mes a les 12:00 h.
Visites concertades trucar 
al tel. 653 653 167
Restaurant 646 728 984
www.latossa.cat
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SANTA MARIA
DE MIRALLES

Castell de Miralles
L'any 960 ja és mencionat en un 
document del Compte de Barcelona 
Borrell assenyalant-lo com una de les 
afrontacions del Castell de la Roqueta. 
Aquest castell formava part de la línia 
defensiva que permeté el repoblament 
de la comarca cap a ponent a finals 
del segle X. Pertanyé als Cervelló i 
després a la baronia de la Llacuna.

ELEMENTS DESTACATS: Edificació 
rectangular a la part superior, església 
romànica de Santa Maria i esplanada 
limitada per una muralla enderrocada 
a l’extrem del qual es conserva una 
torre quadrada o torre de 
l’homenatge.

Visita lliure.
Visita concertada 
trucar al tel. 93 808 03 01

4

SANT MARTÍ 
DE TOUS

Castell de Tous
Gran casal residencial fortificat datat 
l’any 960 que conserva intacta la seva 
torre quadrangular coronada amb 
merlets. Els nobles de la família de 
Tous deixaren de ser els propietaris del 
castell durant la primera meitat del s. 
XV. 

ELEMENTS DESTACATS: Recinte 
fortificat amb la torre quadrangular, 
capella amb accés directe a l’interior 
del castell i la Llegenda de la senyora 
de Tous. Església d’estil neoclàssic, 
construïda damunt d’una antiga 
església gòtica i carrers del nucli antic.

Visita guiada sense concertar el segon 
dissabte de mes amb sortida a la seu 
de l’AECOM a les 11:30 h.
Visita guiada concertada per a grups el 
segon i l’últim dissabte de cada mes.
Per a grups i escoles es concerten 
visites a mida però la visita al castell 
és externa.
Telèfon de contacte 93 809 60 02
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SANT PERE
SALLAVINERA

Castell de BoixaDors
Castell del s.XI situat en una posició 
privilegiada pel que fa al control sobre 
els camins d’accés a l’altiplà de Calaf, 
que fou senyorejat per la família dels 
Boixadors des del 1100.

ELEMENTS DESTACATS: Conjunt 
monumental on destaca la torre 
rodona mestra de tres nivells, una sala 
coberta amb un arc de diafragma 
ogival i restes d'un casal senyorial. 
Connectada per un portal al castell hi 
trobem la capella de Sant Pere.

Visita guiada el primer diumenge de 
cada mes d’11:00 a 14:00 h.
Visites concertades trucar 
al tel. 93 869 88 30 o 649 33 84 40


