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FORMAT 
Visita al Castell de Sant Miquel, recinte fortificat que data del s.XI ubicat al cim 
del turó del mateix nom i fonamentat a les restes d’un poblat ibèric. El castell es 
troba en estat d’excavació i d’estudi arqueològic però les restes visibles  
permeten realitzar una aproximació a la baixa edat mitjana en aquesta zona del 
Vallès i valorar les seves característiques formals. 
 
PROGRAMA 
Difusió del Patrimoni Cultural de Montornès del Vallès. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de 1r d’ESO. Altres nivells educatius cal consulta prèvia. 
 
CALENDARI 
Dies i hores a convenir 
 
DURADA PREVISTA 
45 minuts. Cal tenir en compte que l’accés a peu des del poble són 45 minuts  
o més. 
 
OBJECTIUS: 
Conèixer els elements, les parts principals i la utilitat d’un castell baix medieval, 
la seva rellevància en la ordenació i explotació del territori a la edat mitjana i la 
relació d’aquesta amb l’actualitat. Descobrir la visió panoràmica que s’aprecia 
des del recinte, per treballar aspectes de geografia, geologia, vegetació, 
orientació, etc. Conèixer quin és el procés d’excavació i de recerca en un 
jaciment arqueològic. 
 
DESCRIPCIÓ 
El castell de Sant Miquel de Montornès i Vallromanes és un element del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic inclòs a l’Inventari del Patrimoni Cultural 



Immoble de Catalunya i va ser declarat bé cultural d’interès nacional (BCIN) pel 
decret del 22 d’abril de 1949. Amb l’abandonament de la construcció al segle 
XV,  i el pas de segles s’ha degradat molt l’edifici, però la sedimentació al llarg 
de tants anys  ha conservat totes aquelles estructures que no es van ensorrar 
al subsòl.  En els darrers anys, l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha 
promogut la recuperació del castell. A finals del 2016 s’ha efectuat la primera 
campanya de recerca arqueològica al jaciment. 
 
METODOLOGIA 
Explicació itinerant per part del guia als diferents recintes defensius i 
residencials que composaren el castell. Concepte de fortificació, antecedents 
històrics i sistema social, polític i econòmic a la baixa edat mitjana. Explicació 
del procés d’estudi arqueològic i metodologia arqueològica. Visualització de la 
panoràmica del Vallès i les serralades litoral i prelitoral i posar en relació amb la 
importància geoestratègica de la ubicació del castell . Aquí es poden treballar 
aspectes del medi natural i geològic. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Recinte del Castell de Sant Miquel. 
 
RECURSOS 
Humans: guia local  
Econòmics: subvencionats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
OBSERVACIONS 

a- Aquesta activitat forma part d’un itinerari de visites a diferents elements 
del patrimoni municipal al llarg dels diferents nivells educatius. 

 
b- Es pot complementar la visita, en aquest cas a càrrec dels mestres de 

l’escola, amb activitats de coneixement de la natura a l’entorn del turó de 
Sant Miquel. 

 
INFORMACIÓ: 
Servei de Patrimoni Municipal. gestiopatrimoni@montornes.cat  
Telèfons: 93 114 9007 /// 93 5721170 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


