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MATINALS SEAS 2022-2023
Excursió dia 18 de desembre de 2022

CASTELL DE GELIDA
(Alt Penedès)

El castell de Gelida (Alt Penedès) està situat al cap-
damunt d’un penya-segat, a la dreta del riu Anoia,
dominant el poble i el curs baix del riu. Està declarat
com un Bé Cultural d’Interès Nacional.

De possible origen àrab, és documentat per primer
vegada l’any 945. A començament del segle XII el
castell va patir la invasió dels almoràvits que assolà
el Penedès.

Fou un dels castells estratègics del comtat de
Barcelona, amb la finalitat de mantenir segurs els lí-
mits territorials.

Durant la baixa edat mitjana fou el centre de la baro-
nia de Gelida i va mantenir la seva funcionalitat fins
al segle XVIII. Va ser destruït l’any 1714.

El castell està format per tres recintes successius,
adaptats als relleus del promontori. El més alt, que
constitueix el baluard defensiu, comprèn un clos d’al-

Castell de Gelida. Foto d’Agustí Revilla.

tes muralles. El recinte central té una gran torre de
planta rectangular que dona pas a l’església, ja al
recinte inferior. L’església, preromànica, dedicada a
sant Pere, fou construïda al segle X i ha sofert diver-
ses ampliacions posteriors.

El castell, al llarg dels segles, ha tingut diversos pro-
pietaris fins que l’Ajuntament de Gelida el va adquirir
l’any 1968. L’Ajuntament i l’Associació d’Amics del
Castell de Gelida tenen cura del seu manteniment i
dinamització. El monument serà objecte d’una aten-
ció regular i constant en el camp de la restauració i la
recerca arqueològica.

A més, des de l’any 2003, el Centre d’Interpretació
treballa i vetlla per conservar, investigar i difondre el
patrimoni històric i natural del municipi de Gelida.

Agustí Revilla
SEAS, desembre de 2022

Església del castell de Gelida. Foto d’Agustí Revilla.
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