TALAIA DEL CASTELLOT DES DE
CASTELLVÍ DE LA MARCA

Distancia: 3,3 km
Altura mínima: 290 m
S

Horari: 2 h
Altura màxima: 465 m

Dificultat: fàcil
Desnivell total: 380 m

Podem deixar el vehicle en una petita esplanada que hi ha al darrere de l’església romànica
de Sant Sadurní a Castellví de la marca. (Alt. 290 m). Per arribar en cotxe cal prendre la
carretera B-212 en direcció a Sant Jaume dels Domenys. Passat el poble de la Múnia girem
a mà dreta en direcció a Castellví de la Marca (Mas de la Pansa) per la BV-2176. Passat
Castellví, travessareu la riera de Marmellar i poc després trobareu una cruïlla i deixarem la
carretera principal per agafar a mà esquerra un camí asfaltat. Un xic endavant ja veureu un
petit veïnat de cases presidit per la malmesa església de Sant Sadurní, originària dels segles
XI i XII, que ens quedarà a mà dreta. Si doneu la volta a l’església podreu observar un magnífic
absis llombard que dona al cementiri.
El camí de la nostra ruta comença a l’esplanada on deixem el vehicle, just al darrere de
l’església. Hi ha un pal indicador que ens marca la ruta cap al Castellot (PR-C154-1) que tenim
just enfront mateix presidit per les ruïnes del Castellvell de la Marca. Agafem l’ampla pista de
terra.
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100 m. Cruïlla i pal indicador. Deixem la pista principal i agafem un corriol que surt a mà
esquerra en direcció al Castellot pel fondo de les Oliveres del Vicari (pujada tartera). És un
corriol que puja de valent i té alguns trams molt pedregosos. Els bastons ens aniran molt bé
en aquest tram (recomanables). Anem sempre seguint el senderó, que està força ben traçat,
amb senyals de pintura blancs i grocs. El fondo del Vicari encara presenta les cicatrius de
l’incendi de 1998. A mà dreta anirem veient tota l’estona les ruïnes del castell.
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534 m. Després d’enfilar-nos per una rampa pedregosa trobarem una petita font de clot,
anomenada Cocó del Castellot, situada en un petit esvoranc de la roca amb aigua estancada
no potable. (Alt. 441 m). Continuem pujant i una mica més endavant ja veurem un pal
indicador.
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561 m. Passat el pal indicador el nostre caminet desemboca en una pista força ampla, just a
la carena. Agafem la pista cap a la dreta. Tenim el castell a tocar.Arribem a Pontons per la
carretera BP-2121 i després la BV-2122, que van de Vilafranca del Penedès cap a Pontons
passant per Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix. Podem deixar el vehicle a l’aparcament
habilitat al costat de la carretera a l’entrada del poble. (Alt. 594 m). Sortim de l’aparcament i
baixem per la carretera BV-2122 en direcció a Vilafranca.
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596 m. Collet. En aquest collet trobem una bifurcació de camins. Nosaltres continuem rectes
cap al Castellot. Cap a la dreta baixaríem cap a la cova del Castellot.
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753 m. Talaia del Castellot i les ruïnes del Castellvell de la Marca amb els vestigis que encara
queden de la capella del castell dedicada a Sant Miquel (documentada al segle X) i la torre de
l’homenatge (Alt. 465 m). Aneu amb compte amb els estimballs. Des de la miranda, situada a
frec de cingle, es pot contemplar una excel·lent panoràmica de la plana penedesenca i albirà
el mar. En el cim trobareu un llibre de visites a on signar. Retornem pel mateix camí.
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847 m. Novament al collet anterior. Deixem el camí carener i girem a l’esquerra per agafar un
senderó que ens conduirà fins a la paret nord de la muntanya. El camí fa una curta baixada.
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1,05 km. Cova del Castellot. Important cova amb una gran boca d’entrada abalmada situada
a mig cingle de la paret nord de la muntanya del Castellot just a sota de la vertical del castell.
(Alt. 435 m). Per entrar a la cova s’ha de fer una curta grimpada. En tot el pany de paret hi ha
traçats diverses vies d’escalada. Després retornem pel mateix camí fins al collet anterior situat
sobre la carena.
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1,2 km. Novament al collet ara recuperem el camí carener cap a l’esquerra.
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1,25 km. Trobem la cruïlla del fondo de les Oliveres del Vicari per a on hem fet la pujada.
Nosaltres continuem rectes per la pista carenera que poc a poc inicia la baixada.

4

1,5 km. Trobem una bifurcació de pistes. Nosaltres continuem per la pista de la dreta.
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1,55 km. Atenció, un cop passada l’anterior bifurcació uns metres més endavant surt un petit
corriol a mà dreta. Està marcat amb fites però costa una mica de veure. Deixem la pista
principal i agafem aquest corriol que entra de ple dins el bosc (obaga). El corriol va baixant.
En cas de dubtes seguiu sempre el corriol més ben traçat.
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1,7 km. Bifurcació de corriols. Continuem rectes pel corriol de la dreta. Continuem baixant pel
mig del bosc.
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1,9 km. El nostre corriol desemboca en un camí carreter més ample. Continuem pel nou camí
cap a la dreta. Aquest camí està molt ben traçat i es bastant planer amb tendència a baixar.
Molt boscós.
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2,2 km. A mà dreta surt un senderó de pujada marcat amb fites de pedres. Nosaltres
continuem rectes pel camí principal.
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2,6 km. Cruïlla de camins. Se’ns ajunta un camí per l’esquerra. Continuem rectes en la mateixa
direcció. Una mica més endavant el camí gira cap a lla dreta i sortim de l’obaga de la muntanya
per entrar a la solana. S’ha acabat el bosc.
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2,7 km. A mà esquerra surt un corriol que baixa. Nosaltres continuem rectes pel camí principal.
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3,0 km. A mà dreta surt un corriol pujador. Nosaltres continuem rectes pel camí principal.
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3,1 km. A mà dreta surt un corriol ben marcat que puja cap al Castellot (camí del pas del clau).
Nosaltres continuem rectes pel camí principal. Més endavant a la nostra dreta trobarem una
paret llisa i allargassada molt característica. Es tracta d’una falla d’enfonsament.
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3,2 km. Trobem a mà dreta el corriol del Fondo de les Olivers del Vicari per pujar al Castellot.
Nosaltres continuem rectes per la pista, enfront ja tenim a tocar l’església.
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3,3 km. Arribem a l’esplanada on hem deixat el vehicle al costat de l’església de Sant Sadurní
de Castellví de la Marca. (Alt. 290 m).
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