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CASTELL DE CASTELLDEFELS 

Dissabte, 28 de gener de 2023 

 

Castell de Castelldefels, un estratègic castell de frontera entre el mar i la muntanya, 

aturador de pirates. 

Situació del Castell de Castelldefels 

El Castell de Castelldefels s’aixeca en el punt més alt d’un turó de 59 metres sobre el nivell del 
mar. 

Gaudeix d’una posició dominant sobre la franja costanera entre el massís del Garraf i Barcelona, i 
domina la zona sud del Delta del Llobregat. 

Es va aixecar sobre el que havia sigut un poblat iber, i posteriorment va ser una vila romana, que 
va donar pas a la construcció del castell al segle XVI. 

Conjunt del Castell de Castelldefels 
Es distingeixen 3 sectors en funció de l’època de construcció: 

L’església, construïda al segle X, reconstruïda al segle XII i fortificada als segles XIV i XV. 

El cos A, construït al 1550 amb pedra de marés vermellosa. 

El cos B, aixecat al segle XVIII amb pedres i maons blanquinosos, cosa que aconsegueix la 
tonalitat beix d’aquesta part del castell. 

https://castelldefelsturismo.com/ca/parc-del-garraf/


Abandonament i Restauració 
Amb la desaparició de la pirateria, i l’absència de necessitat defensiva, el castell és abandonat, i 
l’any 1883 el castell estava en runes. 

El 1897 el banquer Manuel Girona va encarregar a l’arquitecte Enric Sagnier la restauració del 
Castell de Castelldefels. La muralla actual del castell i les torres són d’aquesta època. A més, es 
van afegir al cos B portes i finestres d’estil gòtic tardà. 

L'Ajuntament de Castelldefels compra el castell 

El 1988 l’Ajuntament de Castelldefels compra el castell, i hi promou un estudi històric i 
arqueològic. A més, inicia el projecte per restaurar el conjunt. Les obres de rehabilitació van 
consistir a reconstruir les parts més afectades i a recuperar els colors originals: blanc a l’àrea 
romànica i blau a la capella de la Salut. 

També es van fer diverses obres a l’interior per poder admirar les ruïnes iberes i  romanes del 
subsòl. 

Què es pot veure al Castell de Castelldefels? 
 
Planta baixa del Castell de Castelldefels 

La sala de maquetes 

En aquesta sala podem veure diverses maquetes de les transformacions que ha patit el Castell 
de Castelldefels al llarg del temps. 

L’església de Santa Maria 

És la part més antiga del castell, consta de 3 naus separades per pilars amb un absis semicircular 
i una capella. 

“Piratia” 

“Piratia” és una exposició interactiva sobre la pirateria que permet conèixer la repercussió que va 
tenir a Castelldefels. Enfocada al públic familiar a través de jocs, projeccions i històries que ens 
permeten descobrir el món dels pirates i dels defensors. 

En els diferents espais d’aquesta exposició, els nens troben jocs i materials interactius per 
submergir-se en el món dels pirates. 

Primera planta del castell 

Aquí hi trobem la Sala Institucional i la Sala d’Esgrima. 

La Sala Institucional, o Sala Noble, destaca per la xemeneia de pedra. En aquest espai s’hi 

celebraven grans festes en l’època de Manuel Girona. 

A la Sala d’Esgrima hi ha pintures amb frases i aforismes. 

La terrassa del castell 

Des del punt més alt del Castell de Castelldefels es pot gaudir d’unes vistes espectaculars de la 
ciutat, el Parc Natural del Garraf, el mar i fins i tot Barcelona. Al mirador de la terrassa s’hi pot 
pujar per les escales o amb l’ascensor. 

https://castelldefelsturismo.com/ca/parc-del-garraf/


Els jardins 

Al voltant del castell hi ha uns jardins meravellosos amb unes vistes estupendes, ideals per 
gaudir d’un passeig. Als jardins també es pot prendre alguna cosa a la cafeteria per recuperar 
forces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències: 

https://castelldefelsturismo.com/ca/castell-de-castelldefels/ 

https://castelldecastelldefels.com/ca/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Castelldefels 

https://www.turismebaixllobregat.com/ca/organitzat/cultura/castell-de-castelldefels-i-piratia 

https://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=221 
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CAMINADA 

 

Iniciarem la caminada al Mirador dels bancs o dels avions, que és on esmorzarem. 

 

 

L’esplanada dels bancs de pedra és un espai completament adaptat on trobareu, com el seu 

propi nom diu, bancs ancorats a terra i fets de pedra perquè la gent pugui posar-se còmode 

mentre gaudeix del gran espectacle que és veure avions passar per sobre, a una altura 

aproximadament d’uns 30 metres. Podem assegurar-vos que aquest Mirador d’avions és 

al·lucinant! 

Després entrarem a l’Espai Natural del Delta del Llobregat. 

 

 

 

Caminarem al costat del riu Llobregat fins al Mirador de la desembocadura. 

La desemboca del riu Llobregat forma un gran i important delta de 100 km² on es troben les 

instal·lacions portuàries i aeroportuàries de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, 

així com diverses reserves naturals d'importància a nivell europeu. 



 

 

 

 

Després anirem a l’Aguait de cal Tet. 

La llacuna de cal Tet està situada als aiguamolls del riu Llobregat. Té 1 km de longitud, una 

profunditat màxima de 2 mi una superfície total d'unes 11 hectàrees. Les seves aigües són 

salades. 

 

 

 

 

També passarem per la pineda de ca l’Arana. 

 A tocar de la torre hi ha la platja de Ca l'Arana, més o menys inundada segons el règim de 

pluges, i on sempre hi ha força ocells limícoles, gavines corses, xatracs i altres espècies d'aus. 

Tornem enrere passant per la pineda de Ca l'Arana, refugi d'una interessant colònia de ratpenats i 

on viuen també el xot i el raspinell. 



 

 

Tornarem per un itinerari diferent de l’anada fins arribar a la zona d’informació de l’Espai Natural 

del Delta del Llobregat, per fer, finalment, la visita guiada al castell de Castelldefels. 

 

Referències: 

https://albergueesplaibarcelona.com/ca/blog-ca/que_fer/mirador-avions-prat-llobregat/ 

https://www.turismebaixllobregat.com/ca/delta-llobregat-i-miradors 

http://www.deltallobregat.cat/40648680286/home/ 

https://www.catalunya.com/espai-natural-protegit-del-delta-del-llobregat-17-17001-2?language=es 

https://www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/espais-fluvials/parc-riu-llobregat/visitar/punts-d-

interes/detall/-/puntinteres/mirador-i-desembocadura-del-riu-llobregat-/6416022/11656 
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