
La Talaia del Montmell (861 m - Baix Penedès) 
 
Data: dissabte 1 de febrer de 2014 
 
Itinerari: Àrea recreativa forestal del Montmell - església nova de Sant Miquel - 
ermita romànica de Sant Miquel - castell del Montmell - la Creu - la Talaia - 
collet de les Comes - camí de natura 
 
Km: 6,6 Desnivell total: 431 m Hores totals: 4,25 
 
Participants (8): Maria Alías, Josep Maria Badia, Toni Coll, Lluís Díaz, Pilar 
Fargas, Pili Inostroza, Joan Marquès, Pablo Marquès. 
 
Abans d'entrar al poble de la Joncosa de Montmell, una pista a l'esquerra puja 
entre bosc fins l'aparcament de l'àrea recreativa forestal on es pot deixar els 
cotxes. A les nou del matí, enmig de la freda boira d'aquest primer dia de 
febrer, comencem la caminada passant a tocar la propera església, anomenada 
nova, dedicada a Sant Miquel i que data del segle XVI. Al costat neix el 
senderó que arriba a un petit collet i s'enfila dret entre la espessa vegetació 
escalant el roquer. Cal posar les mans a estones.  
 

 
Església nova de Sant Miquel 

 
Pujant a l'ermita romànica 

 
L'ermita romànica de Sant Miquel, enlairada en un lloc estret al caire del rocam, 
és un admirable edifici de pedra del segle XI amb part de la nau excavada a la 
roca i arcuacions llombardes a l'absis. Després de la visita, seguim amunt fins 
un petit collet on anem primer a l'esquerra a veure les ruïnes del Castell. 
 

 
Ermita romànica de Sant Miquel 

 
Castell del Montmell 

 



El Castell del Montmell, que ja a l'any 974 tenia carta de poblament per 
repoblar les fronteres de la Marca. A l'edat mitjana els templers hi van establir 
una comanda. El senyor feudal fou el bisbat de Barcelona i encara va ser 
utilitzat a la guerra de Successió. A dintre del castell hi havia una capella també 
dedicada a Sant Miquel.  
 
Baixen de nou al collet per remuntar fins la carena on hi ha una gran creu de 
formigó. A partir d'aquí el pendent desapareix i anem per un estret sender que 
ressegueix la carena de la serra. Avui ham tingut mala sort i la boira no ens 
deixa gaudir del panorama. Superem una ondulació de la serra coneguda com 
l'esquena del mular, que servia fa anys d'orientació als pescadors de la costa 
propera.  
 

  
 
Després la carena s'estreny i baixa una mica. Fem un mos al recer d'unes 
pedres i encarem la curta pujada final fins el vèrtex de la Talaia del Montmell, 
de 861 metres d'alçada. Sembla que la boira es comença a esqueixar. A partir 
d'aquí iniciem la baixada per la banda est fins el collet de les Comes on hi ha 
una bifurcació. Nosaltres anem a la dreta a buscar el sender de natura que, 
després de remuntar uns metres, recorre el vessant sud de la serra fins portar-
nos de nou a l'àrea forestal de sortida. Un feble plugim amaneix el trajecte final.  
 

 
Al cim de la Talaia del Montmell 


