
Castell de l’areny
Situat a la falda de la serra del Catllaràs, és un petit poble en el qual durant 
segles les masies, els molins, els ramats i els boscos s’han integrat en 
un paisatge que els veïns han modelat respectant les tradicions. Aquesta 
simbiosi ha permès que els seus boscos siguin refugi d’animals i plantes, i 
plens de bolets a la tardor. I a l’estiu, quan la calor és més forta, les cotes 
altes del Catllaràs són excel·lents per trobar racons frescos. 

El nucli de Castell actualment és un cuidat i bell poble de muntanya 
que conserva els elements i l’entorn tradicional del seu petit entramat 
de carrerons al voltant de l’església d’origen romànic de Sant Vicenç. El 
municipi també inclou els nuclis de la Ribera i Sant Romà de la Clusa.

Sens dubte, aquestes terres són un lloc de culte per als amants de la 
natura, el patrimoni i l’excursionisme.

RestauRant i baR
Hostal / Restaurant Castell de l’Areny T. 93 823 82 29
    
allotjaments    
Casa de Colònies Flor de Neu T. 93 823 82 29 - www.coloniesflordeneu.org
Cal Marc (Allotjament Rural)  T. 650 941 910 - www.calmarc.cat
Cal Miquel (Allotjament Rural)  T. 938 238 229
Cal Xic (Allotjament Rural)  T. 938 238 201 - www.calxic.es
Cal Xiu (Agroturisme)   T. 938 238 144 - www.calxiu.com
Refugi La Clusa  T. 696 597 210

seRveis i activitats    
Oficina de Turisme del Berguedà T. 93 822 15 00 - www.elbergueda.cat
Fundació Projecte Miranda T. 93 823 89 13 - www.projectemiranda.cat
Rural Salut    T. 93 102 30 68 - www.ruralsalut.com

serVeIs
altRes seRveis    
Ajuntament Castell de l’Areny T. 93 823 80 25 - www.castelldelareny.cat
CAP Vilada   T. 938 238 327
Farmàcia Laura Guillen (Vilada) T. 938 238 082
    
celebRacions*    
Aplec de Sant Romà de la Clusa 11 de juny - Sant Bernabé
Festa Major de Castell de l’Areny 22 de gener - Sant Vicenç
Fira de Sant Isidre    15 de maig 

* Confirmar dates a l’Ajuntament. Els actes se solen traslladar en cap de setmana per facilitar la presència d’amics i veïns.
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HIstÒrIa
El poblament de Castell de l’Areny, amb tres petits nuclis i una població 
dispersa de petits masos, fou citat per primer cop amb el nom de Castro 
Adalasindo l’any 839. L’ermita romànica de Sant Romà i l’església de Sant 
Vicenç són testimoni present del primer poblament. No obstant això, el 
moment de major auge del poble es visqué a finals del segle XVIII. 

L’arribada de la industrialització al Llobregat inicià el declivi poblacional i 
l’abandó de masos i les terres menys productives. Actualment, el poble està 
revertint la situació i són nombroses les masies que s’han recuperat, així 
com l’establiment de nous models de negoci vinculats al turisme de natura 
i qualitat sense oblidar les explotacions agrícoles i ramaderes tradicionals.
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el Catllaràs

El Catllaràs és una serra d’un gran interès geològic, natural i faunístic. El 
clima és plujós, amb una pluviometria anual mitjana superior als 1.000 
mm, que nodreix una variada capa forestal de pi roig, rouredes, pi negre i 
faig acompanyats del boix. El Catllaràs és un espai relativament petit en 
què la combinació d’un relleu accidentat, una bona massa forestal i un 
escàs poblament, li donen un encant especial. 

Alhora, afavoreix la presència de flora i fauna, de les quals destaquen 
algunes espècies protegides de gran valor per la seva raresa i vulnerabilitat 
com la flor de neu o els esclops (joia botànica que té les flors més grans de 
les orquídies europees), els isards, els cérvols, el gall fer o el picot negre. 
El PEIN Serra del Catllaràs comprèn la serra de Falgars, Faig-i-Branca, 
Catllaràs i els serrats de Fulleracs, Picamill; el Tastanós, el Sobrepuny o la 
vall de la Clusa són alguns altres dels punts més destacats.

SOBREPuNy

Des del cim (1653 m.) 
podem gaudir d’una visió 
de 360º on destaca la 
serra d’Ensija, el Cadí o el 
Pedraforca. 

MIRADOR DE SANT ROMà

Penjat sobre el cingle del 
serrat dels Ous, podem 
observar la vall de la Clusa, 
la serra del Picancel i 
Montserrat.

EL ROC DEL CATLLARàS

Presidit pel Roc, el pla 
és un paratge privilegiat 
on creix la Flor de neu 
(Leontopodium alpinum)

Pl. Ajuntament, s/n · T. 938 238 025
www.castelldelareny.cat

ajuntament de
Castell de l’areny

Per als amants de la natura,
el patrimoni i l’excursionisme



natura, aVentura I lleure 
El terme de Castell de l’Areny gaudeix d’activitats diverses i molt adaptables 
als interessos de cadascú. Individualment o en grup, l’oferta d’activitats 
contemplatives o de turisme actiu combinen un ventall molt atractiu de 
propostes que permeten descobrir els principals atractius del poble des dels 
cims del Catllaràs fins als gorgs de la riera de Castell. 

eXCursIOnIsMe

Fageda de les Collades Tram del GR-4 pels Rocs de Castell

natura

Picot Negre (Dryocopus martius) Esclops o Sabatetes de la Mare de Déu 
(Cypripedium calceolus)

PatrIMOnI

Sant Romà de la Clusa (s.XII) Anisoteca de Castell de l’Areny

esPOrts d’aVentura

Cresta de la Clusa Saltant del barranc de l’Escalell

lleure

Mirador de Sant Romà Bolets

nuClIs dIsseMInats

Sant Romà de la Clusa La Ribera - Ermita de Sant Ramon

fOnt

berenadOr/desCans

Interès natural

MIradOr

zOna d’aCtIVItat

Interès PatrIMOnIal

CIM

nuClIs de POblaCIó
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