
El Castellot 465 metres. (Alt Penedès) 
 
Cim: El Castellot. 
Data: Dimarts 13 de novembre de 2018. 
Participants (2): Toni Coll i Pere López. 
Inici: Cases Noves de la Riera. 
Final: Cases Noves de la Riera. 
Circular: Si. 
Temps real: 01:45 hores. 
Temps total: 03:00 hores. 
Desnivell: 205 metres. 
Desnivell acumulat: 235 metres. 
Distància: 6,0 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts 13 de novembre de 2018 ens traslladem fins a les Cases Noves de 
la Riera, a la riera de Marmellar i a prop de Vilafranca del Penedès. 
 
Deixem el cotxe al costat de la carretera a les Cases Noves de la Riera i quan 
són les 08:00 hores comencem a caminar baixant en direcció a la Riera de 
Marmellar. 
 
Tot just traspassat el pont que salva la riera trobem una pista que surt a la 
dreta, la seguim, tenim problemes per trobar el camí que puja a l’esquerra ja 
que hi ha un equip de treball  que està fent neteja del bosc i hi ha branques de 
pi per tot arreu. 
 

 
 Inici a les Cases Noves de la Riera. Neteja de boscos que tapen el camí. 
 
Anem pujant intentant seguir el que sembla un camí i a les 08:14 trobem una 
pista, l seguim cap a la dreta, a la tornada arribarem per l’esquerra. 
 
Deu minuts més tard trobem una bifurcació, un camí que baixa a la dreta i un 
que puja a l’esquerra, seguim amunt i  l’esquerra, estem pujant pel camí del 
Castellot. 
 
Sobre tres quarts de nou trobem dues fites, una a cada costat del camí, i un 
camí a l’esquerra i amunt, és el que seguim, segons el mapa el camí de la 
dreta es perd. 



 
     A l’esquerra Camí del Castellot.      Bifurcació, pugem a l’esquerra. 
 
 
Deu minuts més tard passem per una zona que, segons el mapa, li diuen la 
Pedrera del Castellot, però la vegetació ho tapa tot i no veiem ni rastre de cap 
pedrera. 
 
Cinc minuts més en davant trobem una pista, que ve de l’esquerra de les 
Feixes del Xico, i que va a l’esquerra fins el Castellot, la seguim a l’esquerra. 
 
Anem pujant per la pista i passem a tocar de la font del Castellot, tot i que no la 
veiem, i en deu minuts som dalt del cim, cim coronat pel Castellot. 
 

 
       Zona de la Pedrera de Castellot.        Arribant al Castellot. 
 
A la web de Castellví de la Marca podem trobar l’historia d’aquest Castellot que 
ens diu, que es tracta de les restes de l’antic castell alt medieval a l’extrem de 
la Marca del Penedès, que la seva missió principal va ser servir de guaita i 
defensa del territori en cas de perill, que no va ser mai utilitzat com a residència 
permanent, i que es tracta simplement d’una torre de defensa, amb una petita 
construcció adossada i al seu costat la primitiva capella de Sant Pere. 
 
Tot el conjunt cal datar-ho de finals del segle X i principis del XI, amb lleugeres 
modificacions del segle XIII. Posteriorment fou abandonat i fet servir només 
com aixopluc temporer de pastors, rodamóns i malfactors. 
 
Quan són les 09:10 hores som dalt del cim, pugem dalt de la torre, que a 
principis del 2018 ha estat restaurada, on podem contemplar l’àmplia vista i fem 
unes fotos. 



 
El Castellot 465 metres. 

 
Visitem tots els racons del conjunt històric, aprofitem per menjar una mica i 
quan són les 09:53 hores sortim del cim pel mateix lloc pel que hem arribat, 
però als pocs metres trobem un panell informatiu a mà esquerra i un camí que 
baixa donat el tomb al turó, el seguim i a uns cinquanta o cent metres trobem la 
Cova del Castellot. 
 

 
                  Cova del Castellot.             Interesant formació a la Cova. 
 
La cova del Castellot, és una gran cova que s’obre en la cinglera nord del 
Castellot, en la part alta. 
 
Actualment la cova està buida, només hi han roques, però s’han trobat restes 
de material lític, eines de pedra, concretament de sílex que es poden localitzar 
al període del neolític. 
 
Visitem els poc de cinquanta metres que té la cova i tornem a pujar pel mateix 
camí pel que hem baixat. 
 
Al arribar a l pista per la que hem arribat al Castellot l’agafem a l’esquerra i 
avall, però als pocs metres trobem un camí a l’esquerra que baixa i que té un 
pal indicador, pal que ens diu que podem baixar pel PR-C 154-1 fins a Les 



Cases Noves de la Riera en uns 3,5 quilòmetres, el seguim quan són les 10:22 
hores. 
 

 
       Punt on agafem el PR-C 154-1.   Bassiol possible Font del Castellot. 
 
Als tres minuts baixant trobem un bassiol d’aigua, no sabem si pot ser la Font 
del Castellot. 
 
El camí baixa molt fort, una mica grimpador, més endavant sembla un riu de 
pedres, con una tartera, i després es transforma en un camí normal. 
 
A les 10:38 el camí mor en una pista, a l’esquerra està el nostre destí, però 
nosaltres girem a l’esquerra a visitar l’antiga església parroquial de Sant 
Sadurní de Castellví, avui en dia es troba totalment malmesa i abandonada, tot 
i que es conserva la seva interesant estructura medieval. 
 

 
  Punt on trobem la pista de retorn.       Sant Sadurní de Castellví. 
 
Els orígens d’aquesta església són possiblement del segle XI, entre els segles 
XIII i XIV es va afegir una nova nau de tradició gòtica i al segle XVI es va afegir 
una altra nau de planta quadrada. 
 
Tot i que volíem visitar aquestes runes, no va ser possible, estava tot tancat i 
barrat, per això ens vam tornar per on vam arribar i a les 10:49 tornem a ser al 
pal indicador al final del camí de baixada. 
 
Seguim la pista avall tot i que va bastant plana fins trobar el punt per on al matí 
havíem pujat. 
 
Baixem pel bosc intentant arribar fins a la pista que dona a la carretera. 



 
Vista del turó d’El Castellot. 

 
Una vegada a la carretera girem a l’esquerra, passem pel pont que salva la 
riera de Marmellar i quan son les 11:05 hores tornem a ser al cotxe. 
 
 
 
 

 
Mapa de la zona, recorregut en color grog. 


