
 La Penya del Moro1  
Punt d’interès
de Sant Just 
Desvern

La Penya del Moro és un turó de 276 metres 
d’alçada si tuat a ponent del Parc Natural de 
Co ll se rola. Des del cim es té un domini visual 
de tot el del ta del Llo bre gat, de les serres del 
Garraf, de l’Ordal i dels primers altiplans de 
la comarca de l’Anoia.  

L’any 2000 l’Ajuntament de Sant Just Des-
vern va adquirir el te rreny on hi ha el poblat 
iber i les restes d’una torre medieval. Durant 
l’any 2002, el Con sorci del Parc de Collserola 
i l’Ajuntament van finalitzar la re cu pe ració i 
la res tau ració de les es tructures me die vals 
del cim.

Poblat iber
L’indret ja era fre qüentat durant l’Edat del 
Bron ze —ara fa uns 2.850 anys—, però no 
va ser fins al segle VI abans de la nostra era  
que van edi ficar-se les pri meres cons truc cio ns 
ibèriques. El moment àlgid del poblat se situa 
en tre els anys 450 i 300 abans de la nostra era. 

Des de 1972 fins a 1991 van tenir lloc les ex-
ca va cio ns ar queo lò gi ques del po blat di rigides 
per Jo sep Barberà, a la vessant de solell. Es 

van lo ca li t zar una vintena d’habitacions que 
van ser en part excavades a la pis sarra. El seu 
paviment era de fang trepitjat i tenien una llar 
de foc cen tral. Dues d’aquestes habitacions 
van con di cio nar-se perquè es po gues sin visitar. 
La gran majoria dels materials ar  queo lògics 
tro bats a les ex ca va cio ns estan di po si tats 
a l’actual Museu Nacional d’Arqueologia de 
Ca ta lun ya. A les ex ca vacions de l’any 2002 
es va constatar que al cim del turó i sota la 
torre me die val hi existien altres cons truc cions 
ibèri ques. 

 
Torre medieval 
Al cim hi ha les restes d’una torre de defensa 
que té gairebé 4 metres de diàmetre i 1,20 
metres d’alçada, i unes estructures adossades 
que van ser des cobertes durant les ex ca va-
cio ns efec tua des l’any 2002. La cons truc ció 
de la torre se situa a la fi del segle X-XI, però 
no trobem cap re ferèn cia documental segura 
referida a l’indret fins al segle XIV, quan els 
documents mencionen el cim amb el nom de 
Puig Castellar.  



  

Visitants admirant les vistes sobre el Baix 
LLobregat i l’Ordal.

VISITES COMENTADES: TEL. 93 480 48 00

Plaqueta de plom amb alfabet ibèric, del 
tercer quart del s. IV a. C, exposada al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya.

pista en direcció a ponent. A uns 500 metres 
hi ha un indicador del Parc de Collserola i un 
petit pla. És aquí que s’inicia l’ascens final per 
un petit corriol que puja fins a dalt del turó. 
Des del Parc del Parador fins al cim hi ha una 
hora de recorregut.

Si decidiu anar en transport públic, po-
deu agafar el JustMetro al Parc del Parador 
i us portarà fins a la Pl. Montfalcone (final 
del recorregut). A partir d’aquí, heu d’anar 
caminant fins al c. Pont i seguir tot el recor-
regut fins a dalt del cim. Des de l’indicador 
del Parc de Collserola fins al cim hi ha una 
pujada d’uns 25-35 minuts.  

Via d’accés re co ma na da
Situats al Parc del Parador —on arribareu amb 
els autobusos JustMetro, Justram, 63, 157, 
L46 i L10— podeu arribar-hi de diferents ma-
neres.  

Si decidiu anar a peu, preneu el c. Miquel 
Reverter, i continueu per l’av. de l’Onze de Se-
tembre. Cal pujar per la carretera de la Plana 
Padrosa, continuar pel c. de Can Solanes, i 
pel c. de les Alzines fins al capdamunt del c. 
Pont. És aquí on trobareu una pista forestal 
amb una cadena que priva l’accés de vehi-
cles. El camí s’enfila fins dalt del coll de Can 
Solanes, i allà cal girar a l’esquerra seguint la 


