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Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar

Amb la Ruta del 
romànic 
montserratí, et 
proposem reviure el 
passat de fa mil 
anys, descobrint el 
paisatge que vam 
esculpir durant 
l’edat Mitjana: vivint 
l’experiència de 
caminar per aquells 
mateixos camins i 
corriols des d’on 
hem construït la 
nostra pròpia 
història, des d’on 
hem observat la 
fauna i la �ora que 
ens envolta, des 
d’on hem tastat la 
descoberta de 
Montserrat en tota 
la seva immensitat.

Experimenta tot 
això fent ruta i 
descobrint el 
patrimoni cultural, 
els punts 
d’observació de 
Montserrat i els 
paratges d’interès 
agrícola, geològic i 
natural del camí 
que t’oferim.

L’experiència 
del paisatge 
que trepitges



Viatge 
al passat
Aquest és un viatge al 
passat, a l’edat Mitjana 
de fa mil anys, quan el 
comte Guifré el Pilós i els 
seus hereus impulsen al 
Bages la construcció 
d’una frontera geogrà�ca 
a partir de la qual naixerà 
una Catalunya amb un 
territori singular, a mig 
camí entre l’Europa 
franca i l’andalusina. 

Aquí i a partir del segle 
IX, aquesta frontera es 
fonamentarà en 
accidents geològics, 
amb Montserrat com a 
muralla i amb el 
Llobregat com el fossar 
des d’on defensar els 
nous comtats catalans; 
combinats amb noves 
edi�cacions humanes 
com guardioles, torres i 
castells. 

És en aquest nou 
paisatge montserratí en 
construcció que, del 
segle XI en endavant, en 
dominis dels castells de 
Bell i Marro (Castellbell i 
Marganell) i sota 
jurisdicció de la primera i 
més antiga abadia del 
Bages, Santa Cecília de 
Montserrat, es funden les 
primeres esglésies i 
capelles romàniques al 
voltant de les quals 
s’estableix i s’organitza la 
població pagesa que viu i 
treballa aquesta terra.
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Per a més informació:
Ajuntament de Castellbell i el Vilar - Tel. 938340350

Ruta del romànic 
montserratí
Classe: circular
Distància: 7,16 km
Desnivell +: 130 m
Di�cultat: fàcil

Camí del molí de 
l'Alzina de Castellbell
Classe: lineal (anada)
Distància: 2,26 km
Desnivell -: 129 m
Di�cultat: fàcil

Dades tècniques generals
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