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El castell de Castellcir, o Castell Cir, és un castell romànic del terme municipal de Castellcir, a la 

comarca del Moianès. És un monument històric inscrit en el registre de Béns Culturals d'Interès 

Nacional del patrimoni català i en el de Béns d'Interès Cultural del patrimoni estatal amb el codi RI-

51-0005246. L'accés al Castell és a través del Camí del 

Castell, que surt del nucli antic de Castellcir, a ran de la 

vella església parroquial de Sant Andreu, seguint cap al 

nord-est la vall de la riera de Castellcir. Quan es troba el 

torrent de Centelles, cal seguir pel costat nord de la vall i 

anar-se enfilant cap al nord-est, per arribar, a peu, al 

Castell de Castellcir. 

Documentat des de l'any 1014, la seva principal funció 

era la defensa de la vall de la riera de Castellcir - el 

Tenes. Popularment, és conegut per castell de la Popa, 

nom al·lusiu a la forma del penyal que li fa de base, el 

qual li confereix un aspecte espectacular. 

Amb la forma Castellcirvio, aquest castell apareix documentat el 1014 a la documentació de Sant 

Benet de Bages, tot i que anteriorment se sap de la seva existència, amb el nom de Castell de 

Tenes. A partir del 1020 s'abandona del tot la denominació antiga, i, amb variants com Castello-

cirvi, Castro-cirvi o Castro Cervi, ja apareix en la forma que, amb el pas del temps, donaria Castell 

Cir i Castellcir.'han escrit diverses llegendes sobre el castell. Una d'elles narra que l'edifici feudal tenia 

una sortida subterrània que donava pas a un altre indret uns quilòmetres enllà, on hi havia una gran 

torre. Aquesta era coneguda amb el nom de la Torrassa i pertanyia als comtes de Llar. La gent, 

plena de curiositat, més d'un cop s'hi havia ficat a dins, però el fort vent apagava les torxes. Van 

passar molts anys, i els pagesos van tapar el forat: sempre s'hi perdien xais i porcs. No se sap res del 

cert, però es diu que a la Torrassa hi ha un xai d'or enterrat. 

 

FITXA TÈCNICA I NOTES                 

TIPUS Anar i tornar LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 

DIFICULTAT Fàcil HORA Concentració  8:30 h 

RECORREGUT APROX. 13 km   

TEMPS APROXIMAT 4:30 h ESMORZAR   (Centelles) D’entrepà, en arribar estació 

DESNIVELL  MÀXIM 976 m DINAR   D’entrepà  en Castellcir 

ALÇADA  MÀXIMA 468 m   

    

Cal portar calçat adient, aigua suficient per  tota la sortida, roba apropiada al temps. Estem 

a la tardor  i el temps és  canviant.  Cal portar una llicència federativa per gaudir 

d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha de tramitar 

una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 € per dia. Cal demanar-la amb 

una setmana d’antelació.  
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