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Vista parcial

 

Vista parcial Vista de l'església romànica del Montmell  

 

Espectacular vista des del castell  
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Documentat  en 974 data en que el bisbe de Barcelona Vives i en correspondència amb el comte Borrell 
l'encarrega la seva repoblació. Es fixava que el seu terme era molt ampli arribant fins a les terres del 
Gaià, per Vila-rodona i Vilaldina. Aquest castell va ser recomanat pels bisbes de Barcelona a la família 
dels Banyeres durant els segles XII i XIII. 
En 1332 era administrador Guillem d'Aiguaviva. Va acomplir  importants defenses  en l'època de Joan II 
durant la Guerra de Succesió estava guardat amb un destacament de guàrdies. Dalt  d'una muntanya  un 
bosc de roquera i sobre l'església de Sant Miquel perduren les restes  d'alguns murs, part de la muralla i 
la cisterna. Es també conegut per els castellots. L'església de Sant Miquel, del castell, també  en  runes 
està descobrint unes notables pintures molt antigues que s'han restaurant i traslladat al Museu Nacional 
d'Art de Catalunya.  
Accés : A les afores de Juncosa del Montmell, hi ha un cartell informatiu que indica "Àrea recreativa 
forestal del Montmell". Pista de muntanya en bones condicions. Arribats a aquest indret – aparcament, 
bar, barbacoes, etc. – cal continuar una mica més amunt, retornant a la pista principal, i trobarem a 
l'esquerra, l'església "nova" del Montmell. Davant mateix arrenca un camí paral�lel a la pista per on hem 
vingut – hi ha un cadenat que barra el pas als vehicles –que enfilant-se, ens durà primer a l'església 
"vella" del Montmell , i finalment al castell.  
La ascensió per aquest camí - 35 minuts - és dura. És un camí que, en algun punt, pot representar 
alguna dificultat per a gent poc acostumada a anar per la muntanya. Estat : Malmès. Lliurament 
accessible. Magnifiques vistes panoràmiques. 
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