
 
 

Guia de fortificacions  
de Catalunya 

 

12 itineraris 
 

De Gemma Cardona Gómez 
 

Les fortificacions imprescindibles d’un territori català 
 farcit de castells, torres i fortaleses  

 
“El caràcter fronterer en 
època medieval i moderna i 
la condició de lloc de pas des 
d’època antiga han fet que el 
territori català s’hagi 
articulat, durant segles, al 
voltant de construccions 
estratègiques. […] 
Gairebé cada poble té el seu 
castell, la seva torre, una 
talaia, un punt estratègic de 
control territorial de 
naturalesa diversa on s’hi 
hagi ubicat una construcció 
militar.” 
 
A la guia hi apareixen 25 
fortificacions aixecades entre la 
prehistòria i l’època 
contemporània, seleccionades pel 
seu caràcter patrimonial i la 
rellevància històrica. Comprendre-
les i conèixer-les no significa 
necessàriament apostar per la 
bel·licitat, permet comprendre la 
concepció i articulació del territori 
en un temps determinat, així com 

la relació amb l’entorn, els vincles socials o la ideologia que es transmet. 
 

 



“Les fortificacions no són un fet només medieval, sinó tot el contrari, són 
presents en totes les èpoques.” 
 
La guia presenta els monuments segons la seva zona geogràfica, donant 
lloc a 12 itineraris: 
 
1. El Pirineu: Castell de Mur, porta del Pirineu. 
 
2. La Catalunya Nord: Fort Libèria de Vilafranca de Conflent i Fortalesa de 
Salses. 
 
3. El cap de Creus: Ciutadella de Roses, Castrum de Puig Rom i Castell de 
Sant Ferran de Figueres 
 
4. Girona i l’Empordà: Emporion, Emporiae: porta de la cultura clàssica; 
Ullastret, capital indigeta i Sant Julià de Ramis, vigilant del camí. 
 
5. El Montseny: Montsoriu, “un dels bells e nobles del mon”. 
 
6. La Catalunya central: Torre de Vallferosa, Torre de la Manresana i Castell 
de Cardona. 
 
7. La plana de Lleida: Balaguer, ciutat andalusina; Turó de la Seu Vella de 
Lleida i Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. 
 
8. La Conca de Barberà: Montblanc, vila medieval. 
 
9. Barcelona i el Maresme: Barcino, ciutat emmurallada; i Castell de 
Burriac. 
 
10. El Penedès: Olèrdola, Ciutadella Ibèrica de Calafell i Castell de la Santa 
Creu de Calafell. 
 
11. Tarragona: Tarraco...Tarragona. 
 
12. Les Terres de l’Ebre: Miravet, castell templer; i Tortosa, ciutat 
fortificada. 
 
Cadascuna de les fortificacions explicades presenta una breu fitxa tècnica 
d’informacions pràctiques (horaris, tipus de visita, durada, preu 
d’entrada), una explicació del recorregut, una referència per obtenir més 
informació i altres llocs d’interès que puguin trobar-se a prop. 
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