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El castell de Jorba - Jorba’s Castle
El castell de Jorba, amb grau de protecció BCIN, es troba al cim del Puig de la Guàrdia, a una
alçada de 549m, formant un teló de fons al municipi de Jorba i un punt d’observació del territori
de l’Anoia.
El conjunt del castell representa la sedimentació dels diferents usos que ha anat adquirint al llarg
dels segles. A la torre de guaita de mitjans del segle X, se li afegí una capella i al segle XIV es va
formar un recinte emmurallat. A finals el segle XVI aquest es va ampliar. En la seva darrera fase
funcional, el castell va adquirir l’ús de mas, del qual són visibles un forn i un cup.
El projecte de recuperació de l’accés forma part d’un Pla Director per a potenciar la consciència
col·lectiva sobre l’origen del castell com a espai d’observació del que va ser la frontera de la Marca
Hispànica i del camí ral que connectava Barcelona amb Lleida.
The remains of the Castle of Jorba, declared historical monument (BCIN), is located at the top of
Puig de la Guàrdia (549m), forming a backdrop to the municipality of Jorba and a privileged point
of observation of the Catalan region of Anoia.
The whole castle represents a sedimentation of different uses acquired throughout the centuries.
To the mid-tenth century watchtower, was added a chapel, which later was part of a first walled
enclosure in the 14th century. At the end of the 16th century, it expanded. In its last functional
phase, the castle became a house, of which elements as an oven or a wine press are still visible.
The project is part of a Master Plan to enhance the collective awareness of the castle’s origin as a
place for observing the former border territory of the March of Barcelona, a defensive barrier between
Al-Andalus and Carolingian Empires, and for controlling the ancient route from Barcelona to Lleida.
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