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CASTELLS CATALANS TORROTA DE VACARISSES

Nom del castell: Torrota de Vacarisses
Data de construcció: X-XI
Municipi: Vacarisses
Comarca: Vallès Occidental
Altitud: 439 m
Coordenades: E 1.907712 N 41.610051
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: se surt dins de Vacarisses, a la 
intersecció de la carretera BV-1212 amb el carrer 
de Dalt  on hi ha una residència de gent gran. Al 
final d’aquest carrer s’inicia el carrer del Serrat, 
on al final, hi aparquem còmodament el cotxe i 
ens disposem a continuar a peu, per un ampli camí 
de terra. Al cap d’uns 250 m. abandonem aquest 
camí, seguint un corriol que apareix a l’esquerra 
(01.91385,41.61097). Ara el corriol pren un sentit 
inequívoc, en direcció a la torre. El proper recor-
regut, ben evident, no presenta cap dificultat, i en 
qüestió d’uns 15 minuts ens condueix sense proble-
mes als peus de la torre.

Torrota de Vacarisses. Foto de Ricard Ballo.

La Torrota és una torre de guaita del municipi de 
Vacarisses (Vallès Occidental) declarada bé cul-
tural d’interès nacional.

Descripció
La torre de guaita està situada sobre un pujol al 
nord-oest del poble. És una torre de planta cir-
cular amb aparell de pedra sense treballar. Tan 
sols se’n conserven 12 metres d’alçada, corres-
ponents a la planta baixa, el primer pis i l’inici 
del segon. L’absència d’arrencaments de volta 
fa pensar que probablement la separació interna 
dels pisos es fes amb embigats de fusta. L’accés 
a la torre es feia mitjançant una porta situada a la 
banda de migdia, al segon pis de la torre, d’arc de 
mig punt adovellat.

Adossades a la torre, a les bandes oest, nord i 
sud, hi ha restes de diferents estructures.

Història
Es coneixen poques dades de la Torrota, ja que 
bona part de la documentació conservada fa re-
ferència als senyors del castell de Vacarisses. 
Aquest podria haver estat situat al centre del po-
ble, al turó on hi ha l’actual castell, tot i que al-
guns autors el vinculen amb la Torrota.

Amb motiu del projecte de restauració de la torre 
endegat per l’Ajuntament, l’any 1999, es va por-
tar a terme una intervenció arqueològica centrada 
a l’interior d’aquesta. Les dades estretes de l’ex-
cavació no van permetre situar la torre en un mo-
ment cronològic concret, tot i que per les seves 
característiques es pot situar als segles X-XI, da-
tació que coincidiria amb les primeres mencions 

Accés original, aproximadamente a 7 metres d’alçada, 
situat a la cara sud de la torre.
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al castell de Vacarisses. Les intervencions porta-
des a terme tant a la Torrota com al castell situat 
al poble, però, no han pogut determinar quin era 
el primitiu emplaçament del castell de Vacarisses 
al qual es refereix la documentació.

Torrota de Vacarisses. Foto de Ricard Ballo.
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