
EL PATNMONI DELS RERENCS. EL "CASTELLOT": 
MIL ANYS DWISTORIA 

joalz Carles Blanc 

Amb aquest curiós nom els babitants de La Riera coneixem les runes 
del que va ser un dels castells més importants en quan a l'enorme terme que 
estava sota la seva jurisdicció i en quan al fet de ser una de les places més avan- 
cades, juntament amb Tamarit, per a la re~oblació del camp de Tarragona de 
les mans sarraines, cap a fiilals del scgle n. 

Actualment el nom "el Castellot" s'ha fet extensiu a la urbanir~ació que 
resta sota els peus del castell rnuntanya avall. Ironies del destí és que després 
de set-cents anys aproximadament de la desaparició del poble de Montoliu 
(als peus del castell) i gairebé mil anys desgrés de I'edificació de les primeres 
estructures del castell, el turó de mont-oliu torna a estar poblat. Ara trobem 
una urbanització del segle xxl, feta a tranques i a barranques, en el lloc on va 
comencar tot. 

Per tant podem afirmar que parlar del castell i del poble de Montoliu, 
com del turó "d'ullastrell" o de ''monte olivo" és parlar dels nostres orígens, dels 
primers assentaments. 

Les restes del castell de Montoliu estan situades al cim d'un turó de 
formes arrodonides elevades a 87 metres sobre del nivel1 del mar. T é  vistes 
privilegiades al tram baix del riu Gaia, les terres Grtils de la plana de La Riera, 
Ferran i d'Altafulla i la desembocadura del riu i el mar. 

Un cop s'acccdeix a I'interior del castell i inirant per les escletxes de 
les inuralles es pot apreciar la seva importancia estratkgica. T é  connexions 
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Nlés fort~ina té el noni de "Ca.stell de Santa Margar-ida", que en aquest 
cas és la patrona de La Riera de Gaii. El renom "...de Santa Margarida" de 
ben segur es deu a I'existincia d'un edifici religiós sota i'advocació de la Santa 
dins del recinte fortificat, -en aquest cas seria l'església del castell-. Aquesta 
església esti documentada al 1205 quan Ramon "de Guardia" fa una donació 
de "deu sous per a Santa Margarida".' 

S'han conservat testimonis escrits que parlen de I'existincia d'una er- 
mita al costat del castell sota l'advocació de Santa Margarida. La visita Pas- 
toral de 1'Arquebisbe Pere de Copons al 1 7 3 i  parla del mal estat en que es 
trobava aquesta ermita. Caldria saber del cert si aquesta església del castell i 
l'ermita són la mateixa cosa. 

Més d'acord amb la historia seria el nom de "Castell de Montoliu" que 
i'historiador Antoni Virgili identifica amb el "Castelld'UllastTe1l". Aquest nom 
apareix en una escriptura que els comtes de Barcelona, Ramon Berenguer 1 i 
Almodis, la seva dona, concediren a Bernat Amat de Claramunt i la seva mu- 
Iler, Arsenda, una terra (turó) en la qual havien d'edificar un castell. 

" ... Puio vocztatio Ullastrello m m  omni edzj'icio quod zn eo est ... et  zbi cons- 
hzlatis ca.~t7-~m..."~ 

Actualment no es conserva cap topbnim al terme municipal amb els 
noms de Montoliu, ni Ullasuell. El mateix historiador identifica Ullasuell 
amb Montoliu i ho argumenta amb tres raons: 

A) Els límits de control territorial del castell: El docunlent del 1060 
signat per Rarnon Berenguer 1 esmenta les afrontacions territorials del futur 
castell i que són les mateixes que tindri després el castell de Moiitoliu. 

B) Els senyors del castell: Ranion Berenguer 1 concedeix el puig (turó) 
d'ullastrell a Bernat Amat de Claramunt per que hi aixequi un castell. El cas- 
tell es fa i els seus descendents varen tenir el domini eminent sobre la fortale- 
sa durant els segles mi-wr. 

C) Els dos noins: Ullastrell o ullastre (oleasuum) fa refereiicia a una 
olivera borda sense empeltar i Montoliu al.ludeix a una muntanya d'oliveres. 
Aviat el nom d'Ullastrell és substituit per Mozztoliu. Si ens fixem en la vegetació 
actual predominant de la vessant del castell que no esti urbanitzada veurem 
que encara es conserven unes oliveres, con1 antigament hi havia, que li podien 
haver doilat el notn? 

S .  AA.W.. Ek~licortcils catfliazr. Volum 4. (El Tarrnpones) Rafael Ualiiiau, Editor. Barcelona, 
u 

1973, ,,ag. 5 5 .  
2.  M.W., Cntalc~nya Romdnicil. Volum 2 1 .  (ES Tarragones.). Encicl»pi<lia Catalana. 

Barcelona, 1995. pp. 101. 
3. AA.W., Cnririilnyn Raniiinicn. Volum 21. (El Tarragonks.). Enciclopedia Catalana. 

Barcelona, 1995. pp. 101. 



3 .  Planta del castell de Montol~u feta perJ. Bolós (Catalunya Roininica p.103) 



3. DESCRIPCIÓ DEL CASTELL 

Es tracta d'un recinte fortificat medieval on s'aprecien viries etapes 
constructives. Són visibles avui dia la torre circular i dues sales, de les dues 
sales, n'hi ha una és coberta amb volta apuntada. Una cisterna, t'església i el 
fossar excavat a la roca. IIi ha un pany dc muralla que es conserva prou bé i 
esta disposat en fornia de talús. 

La part més antiga és la torre circular d'un gruix de paret d'1,70 m. 
Creiem que era mis alta. Actualn~ent només arriba als 3,9 m, pero al segle XI 

devia arribar fins als 10 rn d'alcada. 
Gran part de la construcció defensiva esta feta per pedres irregulars 

compactadcs amb una forta argamassa, tret d'una part del casteii, concreta- 
ment d'una cantonada de la muralla perirnetral que esti feta amb grans car- 
reus de pedra ben cscairats. 

De les muralles se'n conserven varis trossos. Segurament foren realit- 
zades rnés tard que la torre circular. El perímetre murallat té una estructura 
gairebé rectangular de 30 rnetres de llargada per 15 d'arnplada.? 

4. NOTICIES HISTORIQUES DEL CASTELL 

4.1 Les famílíes: els Claramunt i els Montoliu 

Aquestes són dues de les famílies de nobles protagonistes quan parlem 
del castell en qüestió. Els Claramunt com a primers propietaris de la fortalesa 
durant gairebé dos-cents anys. Els Montoliu com a gestors del castell (castlans) 
durant un cert temps els quals es van apropiar per a sí del nom de Montoliu. 

El topbnitn de Montoliu va donar nom a famílies, com a locatiu (...de 
12lontoliu). En nombroses ocasions els Claramunt, primers propietaris del cas- 
tell s'identifiquen amb el nom del castell com a referent. Per aixb a vegades es 
creen confusions sobre els veritables propietaris de la fortalesa. Per exemple, 
el castell de Montoliu encara era propietat de la família Claramunt al 1182 
quan s'esmenta en el testament de Guillem de Claramunt coin a "Guillelnzus 
de Mame Olivo" rnarinessor del mateix.' 

El primer castli dels Claramunt adoptara el nom de la fortalesa que 
resti sota el seu control com a propi. Aquest sera el cas de Pon$ de Montoliu, 
que al segle XJ és castli del castell al servei de Guillem de Claramunt." 

4. AA.W. ,  Cntahmya Rorniinirn. Volum 21.  (El Tarragones.). Enciclopedia Catalana. 
Barcelona, 1995. pp. 104. 

5. A A . W . ,  Elscastel/scntnianr. Voluin 4. (El Tarragonhs) Rafael Dalmau, Editor. Barcelona, 
1973, 51. 

6.  AA.VV., EL~cnstellro~~talam. Volum 4. (El Tarragones) Rafael Dalmau, Editor. Barcelona, 
1973, 190. 
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- Com a castlans dcl castcll de Montoliu tenim documentats:" 
.U segle ?o, 

Pon$ de Montoliu. Senyor de Puigdelfí i castli de iMontoliu. Mort al 
1066 i primer castli de la fortalesa. 

N segle xr, 
(1 134) Ramon Pere de Banyeres. (família Banyeres) 
Durant tot el segle m la família Banyeres encara segueix vinculada al 

castell de Monoliu per encirrec dels Claramunt. Durant gran part del segle 
xrrr resta rnans de la família Banyeres. Al 1210, el testament de Ramon Pere 
de Banyeres deixa al seu fill Guerau Pere de Banyeres els castell de Montoliu 
amb els seus feus i cavallers. 

N segle XIII, 

(1272) Ramon Prats és castli de lMontoliu, que manté el cirrec per 
Ermengol de Banyeres que és vassall a la vegada de la família Claramunt. 

- Com a senyors del castell de Montoliu i del terme del castell tenim 
documetitats: 

Al seglc m], 
(1331) Ramon Folc, Vescomte de Cardona és senyor dels castells de 

Montoliu i de Tamarit. 
(1385) Ramon de Vilafranca és senyor del Castell de Montoliu i de la 

quadra de M o n t ~ l i u . ~ ~  
Al segle xv, 

(1430) Joan de Boixadors és senyor del castell de Montoliu i la qua- 
dra de iMontoliu, La Riera i de Virgili. Era un dels morosos dels Icard de 
Torredembarra el qual tenía empenyorades viries propietats." 

(1496) La família Icard, senyors de Torredembarra, són els senyors del 
Castell de Montoliu, Montoliu i La Riera." 

Al segle xvi, 
(1561) L'Abat Contijoch del Monestir de Santes Creus es cita com a 

seriyor de Montoliu i del castell del mateix nom." 

9. MIQVEI., h4arina; SAUAIELL, Dolors; SANTESA&\SSES, Josep, ~~l.rcastcllsdel Guii. Guia. Les 
p i e s  de L'IEV, pig. 190. 

10.Ic:i.i.sirs. Iosen. Article: Consideiarioru- robe les dade.7 de bobhnent une coDu~-ciunii la cmnv- ." A .  . . .  
na del Cump de Tnwagmu e1zwe 1339 i 1563. El foptge de 1385. 

11. AA.VV., Catnlunyn Kominira. Volum 21 .  (El Tarragones.). Enciclopedia Catalana. 
Barcelona, 1995. pp. 104. 

1 2 .  Ici.i;irs, Josep, Article: ConridmLions .sobre Iri  dada depoblament ,lneprop.oporcioi~u la cu?>la- 
nn dei Canrp de Tn~sngonn e77we 1339 i 1563. El fogatge de 1496. 

13. AHT. Cartes. Man. Not. del Manesur de Santes Creus. N.124 (171). 





Al segle xvrt, 
(1681) Francesc de Montserrat, Marques de Tamarit obte de Carles 11 

el títol de Marqués de Tamarit amb dret i jurisdicció parcial és a dir, civil, de 
les senyorirs de La Riera, Montoliu, Virgili i Ferran ... entre d'altres. El dret 
criminal, el seguia mantenint S'Arquebisbe de Tarragona.14 

4.3 Altres documents que parlen del castell 

A part de la relació de senyors i castlans del castell (sabem que resta 
incomplerta), també hem trobat més referencies al castell a través d'altres 
documents. 

Sabem que el castell al llarg dels segle mu resti abandonat, pero sen- 
cer d'estructures i que era visitat per la gent de la contrada aprofitant el fet 
de fer una visita a l'ermita de Santa Margarida, situada al costat del recinte 
fortificat. 

Al 1812, el castell de Santa Margarida, anomenat així també, torna a ser 
noticia a ran de la batalla d'atafulla entre les tropes napolebniques i les espa- 
nyoles del baró D'Eroles. Aquests últims insurrectes contra el domini frances 
van situar peces d'artilleria al castell des de les qnals disparaven a l'enemic. 
L'enemic va respondre amb foc i des d'aquesta batalla, castell i ermita van 
desapareixer sota el substrat dlenrunament.'$ 

El diccionari de Pascual Madoz, publicat al 1849 fa referencia a La RI- 
era i a l'estat en que es trobava la fortalesa. "....La ermita y el  castillejo de Santa 
Margarita, ambos edif;cios dewzidos ... D'aquesta manera ens han arribat fins 
als nostres dies. 

En alguns cadastres i amillaraments del segle XIX conservas a 1'Arxiu 
Municipal de I'Ajuntament de La Riera es fa referencia a Montoliu, pero con1 
a nucli de cases (poble) pero no parlen del castell. 

Cal pensar dones, i rnols documents ho corroboren, que abans de 
I'aparició de La Riera com a poble ja existia una quadra de Montoliu sota la 
protecció directa del senyor i del castell, que portava el ~nateix norn. Parlar 
del castell també implica parlar de la quadra de Montoliu. 

14. R o w u ,  S.-R., El ma~-qcucrar de Tamarir. Els rlontinir nzayvesalr. Pig. 1 1  -1 2 .  
15. ROVIRA, S.-R., El Bair Gaia ora lajunta co7rcgimentnlrle Ta~ragmm. P9g. 39-40. 
16. Mmoz, Pascual, "Diccionario...". Pag. 267. (1849). 
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S. LA QUADRA DE MONTOLKJ: 
UBICACIÓ D~UN POBLE DESAPAREGUT 

Per quadra entenem un conjunt de cases i terres que depeuen de la 
jurisdicció d'un castell termenat. Montoliu és el conjunt de cases i terres i el 
castell termenat és el castell de Montoliu. 

A part del castell, aquest nom va adjudicar-se també a1 poblat que va créi- 
xer sota la protecció de la fortalesa, és a dir del casca del castell de Montoliu. 

Segons la documentació trobada per varis historiadors, el topbnim de 
Montoliu (quadra) és un dels més antics que s'han trobat fins al moment. Avui 
dia aquest topbnim ha desaparegut. El nom de La Riera ripareixeri anys més 
tard denominant un altre nucli poblat. 

Montoliu prové etimolbgicament de muntanya (mont) i (oliu) olive- 
res. Ami dia encara podein veure algunes oliveres al voltant de les restes del 
"castellot". 

Hi ha una teoria que parla d'aquest conjunt de cases que les ubica prop 
de la muntanya on senyoreja el castell de Monoliu. vegenl-ho: 

Pep Saragossa, veí del Catllar i arquebleg manté la teoria de que 
Montoliu com a poble estava situat als peus del castell i que gaudia de la pro- 
tecció directa del mateix. Per ratificar-bo s'haurien de fer viries prospeccions 
arqueolbgiques en i'indret. Pero a simple vista, si ens fixem bé es veueu restes 
i fonaments d'altres edificacions fora del reciute del castell. Són les restes de 
les cases de Montoliu. 

Per una altra banda, es coneix que en els treballs de desmunt de terres 
que s'han fet actualmeiit al voltant del castell per construir-hi xalets s'han 
descobert monedes i trossos de cerimica antiga, fet que ens porta a pensar 
que la teoria d'en Pep és factible. 

5.1 Notes historiques sobre el pohtat de Montoliu 

Durant el segles x, m, XIII el poblat de Montoliu estava sota la protec- 
ció directa del castell que porta el mateix nom. Cal remarcar que hi ha una 
absencia de noticies sobre el poble de Montoliu en aquesta epoca, ja que es 
parla sernpre del castell de Montoliu i del seu terine castral. 

En canvi dels segles XTV i xv, en tenim més noticies. La quadra de 
Montoliu és present a la Comuna del Camp en els recomptes de fogatges a 
I'hora de satisfer les contribucions especials que demanava la corona catalana. 
Montoliu, així com d'altres pobles desapareguts de l'actual Tarragones con- 
tribuia en tribiits dins de la "Senyoria de Tarragona". 

Vegem doncs, les cases que hi havia segons aqucsts recomptes, que es- 
tan fets arbitririament des de I'any 1339 fins al 1563 segons la Comuna del 
Camp. 



Cal esmentar que iMontoliu, cn alguns casos apareix anomenat com a 
Req~esens. '~ 

Fog-at~ament de 13 39 
1358 

1365-70 
1378 
1392 
1399 
1407 
1413 
1457 
1497 

5.2 Teona  sobre Montoliu i la seva desapanció 

2 S focs (Ilars cases) 
36 focs. 
39 focs. 
41 focs. 
41 focs. 
41 focs. 
2 1 focs. 
24 focs. 
13 focs. 
8 focs. 

1515 
1553 
1563 

Si ens fixem en aquest quadre veiem que Montoliu va arribar a tenir 
forla cases sobretot a partir de 1365-78. Entre finals del segle xv i principis 
del mn hi ha una davallada dernogrifica de les fainílies que viuen a Montoliu. 
Cal tenir en coinpte que de vegades les dadcs de Montoliu, eren coitiptabilit- 
zades juntament amb les de La Riera. 

Per una altra banda, creiern que tantes cases no podien estar al 
Montoliu de I'entorn del castell, com diu Pep Saragossa, i que hi havia un 
altre Montoliu situar uns metres més avall, molt a prop de les cases de La Ri- 
era. 

Les últiines raons sobre el naixement de La Kiera com poble etnergent 
en detriment de l'abandó de Montoliu estan en creure que la vida diaria al po- 
ble de Montoliu esdevenia difícil al trobar-se en un ciin. L'abskncia d'aigua, 
el terreny costerut i pedregós, les inclemkncies del temps ... tot aix6 fa creure 
que uns metres inés avall, a la plana del Gaii es podia viure millor. 

Hi ha llacunes i és difícil saber a partir de quin any exacte Montoliu dei- 
xa d'anon~enar-se com a tal per passar a formar part de La Kiera. Creiern que 
els dos nuclis de pohlació van coexistir durant anys, els fogatges de la Coinuna 
del Camp així ha reflecteixen, fins que un, el de Montoliu fou abandonat i que 

10 focs. 
10 focs. 
10 focs. 

17. Icr.Esirs,Josep, Article: Considmc~ionr m6ve 11s dude.í depoiilnment quepp-opor.ciontr lu coniu- 
nn del Cump de Ta~rugli~zu enwe 1339 i 1563. Pig. 194-204. 



7 .  [>es de I>air del hssat veiriii I 'ahi in~lant vcgctaci~ qur ~iolila cI castcll 

una pan del mateix, la que estava situada a la plana, al voltant del Molí de la 
Torre fou integrada a La Riera moderna. 

Aix8 ens fa pensar que existia un Montoliu de "dalt" i un Montoliu "de 
baix". Ambdós formaven el mateix poble. És a dir, que al voltant del castell es 
van anar constmint habitatges sota la seva protecció directa, sobretot durant 
els segles m-m.  Un cop acabada la repoblació de Tarragona i del cessament 
de les Iluites, sembla que no hi va haver la necessitat d'estar tant protegit. 
En aquest moment és quan sorgeix un altre p p  d'habitatges a Montoliu, el 
Montoliu "de baix" en aquest cas al voltant del molí de la Torre (datat al segle 
m), també dit Molí de Montoliu. 

Aquesta teoria esti fonamentada en I'observació, en el sentit comú i 
en la comparació d'un altre cas, com és el de la quadra de Virgili. Aquest nu- 
cli de cases esta emplaqat a I'igual que Montoliu sobre un turó més baix. El 
Virgili antic, d'epoca medieval tenia un carrer. aue era el carrer de "dalt". Si - . A 

estava a sobre d'un turó era perque era més Qcil per protegir-se a I'igual que 
Montoliu. 

Arnb el temps, veiem que a Virgili apareix un carrer "de baix" (segons 
el cadastre de 1716) que s'unia amb el carrer de "dalt". El carrer de "baix" 
(camí) que connectava amb elements indispensables per al desenvolupament 
de la vida quotidiana en una epoca d'abskncia de perills. Aquests elements in- 
dispensables són la plana fertil del Gaii, les hortes, I'aigua i el molí de "Santes 
Creus", també anomenat, Molí de La Riera. 



6. A TALL DE CLOENDA 

No volíem cloure aquest article sense parlar de la situació actual en la 
qual es troben les restes del castell de lMontoliu que curiosament continuen 
generant noticies després de mil anys d'histbria. 

6.1 Conservació 

Pel que fa a l'estat actual del castell direm que és d'abandó total, tant 
pels seus propietaris, com de les institucions que haurien de vetllar per a la 
seva conservació. Amb el pas del temps eis murs esventrats són víctimes de 
l'erosió del vent i la pluja, com també del poblament de nombroses especies 
vegetats que arrelen en parets i fonaments. La part interior del castell esti 
coherta d'enderrocs de les mateixes estructures del castell -muralles i torres- 
que han anat caient amb el pas del temps gricies a I'acció humana. Sembla 
que el castell es conservava prou bé a finals del xwrr i que la gran destrucció de 
la fortalesa és la que va venir durant la "batalla d'Altafullan al 1812, deixant- 
lo err estat de Nina fins als nostres dies. Necessitaria una urgent consolidació 
d'estri~ctures, almenys les que aguanten que no caiguin i una neteja d'espkcies 
vegetals, com també una petita excavació arqueolbgica d'on podrien sorgir 
algunes sorpreses. 

6.2 Les administracions 

Avui dia, hi ha una manca de sensihilitat de la corporació municipal per 
a la conservació d'aquest recinte. Últimament hi ha hagut viries agressions 
urhanístiques que ha sofert el perímetre del castell amh la construcció d'uns 
xalets gairehé a tocar del fossat de la fortificació, amb troballes arqueolbgi- 
ques, que han sigut denunciades als mitjans de comunicació per part de la 
Reial Societat Arqueolbgica Tarraconense i enunciades pel Departament de 
Cultura en l'informe previ del POUM de La Riera de Gaii enviat a 1'Ajunta- 
ment el 15 de desembre del 2005. 

Vegem-ho: 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en l'infor- 

me urbanístic en relació als béns protegits del Patrimoni Arquitectbnic per la 
Llei 9/93 del Patrirnoni Cultural Catali exposa: 

" ... La Riera és una població d'orken medieval, a la vora hi ha unes res- 
tes de Castell que es suposa que penanyia a una localitat del mnteix nom 
(Montoliu) ... el poble s'ha desenvolupat cap a la carretera adoptant la seva 
estructura erzfomna de creu. En la pan baixa de la creu, que és la zona menys 
poblada és on es trobíc el Nucli Antic de la població amb la seva església i les 



R.  Interior de la torre [le duei plantes. A la foto, la planm inferior coberta amb volta 
apuntada. 



seve.$ cases mi7 destacables conz la casa Rolras i d'altrcs amb dovclles que ponen 
dates a n t i p e s  ..."ln, 

En quant a béns patrimonials ja protegitq per la Generalitat destaca en 
primer terme el Castell de ~Wontolcu amb número de registre propi (R-1-51- 
6699). En aquest cas és cataloga; com a Bé d'lnteris Nacional, arnh la catego- 
ria BClN de mixima protecció. 

Per altra banda el Departament de Cultura fa unes consideracions ne- 
gatives sobre les últimes accions urhanístiques promogudes per 13Ajuntament 
de La Riera de Gaii a i'entorn del Castell. Vegem-ho: 

"...L,a zona de ciutatjardíd'habitatges adossnts (clazr CJCA) que esta crei- 
xent al voltant del Castell de Montoliu RCIN (R-I-f1-6699) s'han executat 
edificacions que per la seva composició, volumetria i de mater-ials, desfiprca 
altamerzt l 'entom del Castell. Al mateix tenzps s'ha alterat la topograj'ia (el 
teveny) provocant desmunts de t e m s  inadeguats que lamentablement han 
creat u n  impacte iw-eversible sobre aqzresta pa?? del terpitori. L'ambit quali- 
ficat de sol urbanitzable de les pavcel.les del costat slld del carver del M a r  de 
la nrbanització del "CasteLLot" són excessivanzent properpes al Castell, i la seva 
edzfiacicí altwa de manera gveu les vistes de l'erztor%. 

D'altra banda, la pendent de les parcel.les és excessiva i com s'ba dit pro- 
voca que els propietaris realitzin de.nnunts de terres inadequats. Tot plegat, és 
nnti-ari a l  que s'est~bleix en l'anicle 9.3 dcl ~ l m t  1egi.rIatizr 1/200(í de 26. 

E n  qnaLrevol cas, cal establir una irea de protecció de Castell que preserui 
l'entorn del monument d'edzficncions, alterucivm de la t o p o q a f i  i de la ve- 
getació ... " l9  

Com a proposta final sobre el tcma Cultura diu: 

" ... Entom del Castell de La Riera: 
Desautoritzar la qnalijicació de siil urba de les parcel.les no edificarles de 

la zona de cizrtat-jardi habitatges adossats (clau CJCA) al voltant del cartel1 
de Montoliu B C l N  (R-I-51-6699), en base u1 que s'estableix a l'art. 9.3 del 
decret legislatiu 1í2005 de 26  de 32,¿liol, i establir una irea de protecció del 
Castell que preserui les vistes de l'entom del monunzent d'edijicacio7u i altera- 
cions de la topograjia i ia ~ege tac ic i . .~  '" 

18. GIXERAI-ITAT Do CATALW~~. DEPM(I.A~~E*;.~ DE CUI:IURA. Infornle de documeiit e11 
relació als béns protegits del liatrirnoni arquitectonic per la llei 9/93 del patrin~oni cultural 
catali. N. Exp. P-049-2005, I.,a Riera de Gaia. Phg. 1-2. 

19. C E N E M . ~ T  no CI\TALU~YA. DEPU(~.A~IENT DE CU~;I.L'RA. Ii~forilie de document en 
relació als béns protegits del ~~atrimoiii arquitectonic pcr la llei 9/93 del patriinoiii culhiral 
catala. N. Exp. P-049-2005.Z.a Riera de Gai5. Pig. 9. 

20. ~o~oRAl~l l . :~ r  DE CA.I~AI.W\TI-A. D E P Z K I A ~ ~ E ~  DE <;ULIUR~\. Informe de docurirent en 
relació als béirs protegits del patrianoni arquitectbnic per La llei 9/93 del patrinioiii cultural 
catali. N. F.xp. P-049-2005, La  Riera de &ii. Phg. 14. 



Aquesta irea de protecció del monument hauria de reflectir-se en 
l'aprovació final del POUM de La Riera de Gaii com a proposta de la Gene- 
ralitat de Catalunya en I'apartat de cultura, així com d'altres. Si 1'Ajuntament 
no les té en compte es podria sospitar que la institució municipal esti actuant 
al marge de la legalitat administrativa. 

6.3 Una possible solució 

Entenein que les restes del castell de Montoliu avui dia són víctimes 
d'un triangle d'incompatihilitats. El primer, la deixadesa en que es troba im- 
mers el patrimoni local per part de I'Ajuntament de La Riera. La segona di- 
ficultat és que la propietat del castell esta en mans privades. La tercera és que 
la Generalitat el cataloga corn a bé d1inter6s nacional i no pot fer-hi res més 
ja que el castell és de propietat privada i I'administració local no fa cap pas per 
evitar la seva destrucció. 

Una possible solució per intentar aturar la degradació de les restes ar- 
quitectbniques més importants que parlen dels nostres orígens (Montoliu, 
La Riera, Virgili, Ardenya, Ferran, Rubials ...) és la de formar una taula de 
converses sobre el tema del castell de Montoliu entre els propietaris, L'Ajun- 
tament de La Riera de Gaii i la Generalitat de Catalunya: Una reunió a tres 
bandes. 
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