SENDERISME A
MARTORELL

ADRECES D’INTERÈS
MUSEUS

Martorell ofereix moltes alternatives
per practicar senderisme. Podeu
recórrer el riu Llobregat fins a la
desembocadura al Prat de Llobregat
(a peu, en bicicleta o a cavall) o anar fins
a Montserrat tot resseguint el camí de
Sant Jaume. Altres possibilitats per
recorrer a peu els voltants de la nostra
localitat són:

Museu Vicenç Ros
Av. de Vicenç Ros, s/n

SENDERISME

L’Enrajolada – Casa Museu Santacana

A

C. de l’Aigua, 1

Visites concertades
Telèfon: 93 774 22 23
museus@martorell.cat
http://museus.martorell.cat

MARTORELL

Martorell—Sant Genís de Rocafort
Recorregut per la serra de les Torretes
passant per la Font del Gilet. Al final
del camí trobarem el monestir de Sant
Genís.
Martorell—La Torre Fossada
Des de l’ estació de Martorell-Vila,
agafarem el camí que ens porta a la
torre Fossada, al terme de
Castellbisbal.

HOTELS

turisme.martorell.cat/senderisme

a

Hotel Ciutat de Martorell 4*
Telèfon: 93 774 51 60

Hotel-Restaurant Manel 2*
Telèfon: 93 775 23 87

Turisme Martorell
Consulteu totes les propostes a

De Mar torell

Telèfon: 93 775 00 50
http://turisme.martorell.cat

les

Torretes

i el cas tell de
Rosanes

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT

LES TORRES DE GUAITA I EL CASTELL

Si veniu en cotxe, el podeu aparcar en els voltants del
carrer de la Muntanya de Martorell. El camí comença a
l’extrem superior on el carrer es converteix en pista.

Formen part del conjunt de fortaleses que
defensaven la línia del Llobregat, clau per la
defensa de Barcelona i que donen nom a la serra.
La seva importància més que l’edificació en si, és
per la seva ubicació i per les vistes panoràmiques
de les quals podem gaudir. Totes les fortificacions
estaven comunicades de manera visual per
informar de possibles atacs. El seu origen és incert
i la seva estructura és molt senzilla, ja que
presenta planta quadrada. Actualment cap de les
dues conserva el sostre.

En cas de venir a Martorell en transport públic, podeu
fer-ho en tren de Rodalies o FGC (parada: Martorell-Vila
o Martorell-Central). Després heu de continuar a peu fins
al carrer de la Muntanya.
MARTORELL

MINA
D’AIGUA

TORRE
GRIMINELLA

TORRETA
DEL CLOS

CASTELL DE
ROSANES

Poc després d'haver iniciat
l'ascens, a mà esquerra, es troba
una porta de ferro que tanca una
antiga mina d'aigua. Aquesta
mina és una de les poques que
s'han conservat de les moltes
existents, construïdes per tal de
proveir d'aigua les cases de la
Vila.
Si continuem pujant arribarem a
una plana, i a la dreta, s’obre una
pista estreta que dóna accés a la
torreta Griminella i a la del Clos.
Continuant
per
la
pista,
arribarem al punt dels Quatre
Camins, on conflueixen diversos
senders (senyalitzat).
Des
d’aquí una pista ens permet
envoltar les roques del Matauet
sobre les quals es troben les
restes del castell de Rosanes.
Aquest és el punt final del nostre
recorregut. La tornada a
M a r to r e l l
es
fa
pel
mateix camí.

En primer lloc
trobarem la torre
Griminella (foto)
que domina el pas
de la Via Augusta
sobre el pont del
Diable.
Completa la vista panoràmica la torre del Clos que
visualment cobreix la zona de la Vila. Des del punt
de vista constructiu presenta algunes diferències a
causa de la seva reedificació el 1874, durant la
Tercera Guerra Carlina. D’aquesta època són el
murs amb finestra, bona part de les espitlleres i
també la garita que controla l’accés.
Sobre el castell de Rosanes. Apareix per primer
cop documentat l’any 1032, tot i que el seu origen
pot ser del segle IX o X. Del castell es
conserva una part de la muralla, que ocupava una
extensió de 56 metres i que resseguia tot el
perímetre del turó.

INFORMACIÓ GENERAL

Dificultat: mitjana, amb fort pendent final
Durada: 2 hores i mitja (anada i tornada)
Desnivell: 288 m
Terreny: camí en bon estat
Recorregut: línial
Senyalització: escassa
Usos: a peu

Llocs d’ interès





Vista panoràmica de Montserrat i Martorell
Mina d’aigua
Restes de la torreta Griminella, de la torreta
del Clos i del castell de Rosanes
Martorell: Itinerari per la Vila i dels esgrafiats

Coordenades GPS






Punt de sortida – N 41º 47’ 18 E 1º 92’ 78
Mines d’ aigua – N 41º 47 02 E 1º 92’ 83
Torre Griminella – N 41º 47’ 03 E 1º 93’ 42
Torreta del Clos – N 41 47’ 02 E 1º 93’ 15
Castell de Rosanes – N 41º 27’ 11 E 1º 55’ 12

Informació addicional
Ruta disponible a : es.wikiloc.com
Plànol de Martorell

