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CASTELLS CATALANS LES PUJADES

Nom del castell: Les Pujades
Data de construcció: XII
Municipi: Castellví de la Marca
Comarca: Alt Penedès
Altitud: 205 m
Coordenades: E 1.625825 N 41.332490
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat a 1 km de la Múnia en la 
carretera B-212.

El castell de les Pujades és un edifici de Castellví 
de la Marca (Alt Penedès) declarat bé cultural 
d’interès nacional.

Història
L’origen del castell no es troba documentat amb 
exactitud. Apareix esmentat per primera vegada 
l’any 1.177 quan Bertran de les Pujades, senyor 
del lloc, i Sança, la seva muller, feren donació 
de tots els alous situats dins el terme de Pacs del 
Penedès, al seu fill Bernat, el qual se suposa que 
era canonge de la Seu de Barcelona. El castell 
de Pujades passà després als Vilafranca (segles 
XIII i XIV), als Masdovelles (segle XV) i, final-
ment, als marquesos del Poal i d’Alfarràs (segle 
XVIII). El marquès d’Alfarràs, el 1864, va edifi-
car una gran masia, enderrocant el vell castell, i 
va emportar-se alguns elements arquitectònics al 
Laberint d’Horta (Barcelona), la seva residència 
principal.

Descripció
El castell de les Pujades és una casa pairal forti-
ficada, situada a prop de la Múnia. Presenta les 
característiques formals de les cases pairals cata-
lanes. És una masia de tipus de planta basilical, 
tancada dins d’un baluard. De les restes de l’anti-
ga fortificació romanen uns sòlids murs amb con-
traforts i una torre circular al capdavall del balu-
ard. La torre, d’uns 9 m d’alçària, és construïda 
amb pedra d’aparell petit i irregular. Té l’entrada 
des del baluard de la pairalia i és emmerletada. 
Damunt els merlets hi ha dues mènsules i una 
espitllera allargada al mig. S’hi observen espit-
lleres rodones als baixos, al pis (sota una finestra 
feta de carreus ben treballats) i a la part alta, avui 
tota tapiada.

La torre és obra del segle XIV, encara que s’ob-
serven restes d’una obra anterior.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_les_
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