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VOLUM 3 – PROPOSTA D’INTERVENCIONS I DE MAN-
TENIMENT 

1. PLANTEJAMENTS, CRITERIS I INTERVENCIONS

1.1. Plantejaments generals  

Des de fa uns lustres hi ha a Tortosa cada vegada més veus plenament conscients dels 
valors permanents del conjunt de muralles. A més, cal destacar el gran potencial del 
conjunt com a referència i element emblemàtic en l’impuls de promoció turística o tam-
bé com a agradables espais lúdico-culturals entre d’altres. No obstant això, el conjunt 
es troba en estat de una degradació progressiva tant a nivell material com ambiental 
degut a múltiples factors, que son: 

- la falta d’intervencions programades, de definició de programa d’usos, d’edificis o es-
pais en suport d’informació / activitats, d’instal·lacions i de manteniment. 

- les deficiències en seguretat i protecció i de senyalització. 

- l’existència de vegetació abundant incontrolada i algunes barreres arquitectòniques. 

- la confusa relació -degut a l’abandonamet general- dels sectors entre si i d’aquestos 
amb l’entorn i la ciutat.  

- les intervencions de restauració poc harmonioses amb la preexistència o no coordina-
des unes amb altres. 

En resum, la suma de les distintes realitats exposades ha portat el conjunt monumental, 
com hem dit, a una situació de degradació alarmant que requereix la formació de crite-
ris i d’intervencions planificades amb la finalitat de recuperar aquest significatiu legat 
històric, constructiu i paisatgístic i de posar-lo al servei dels visitants tant locals com fo-
rans. És evident que la revalorització s’ha de produir respectant al màxim la configura-
ció secular del monument, sobre tot perquè estem davant d’una arquitectura defensiva 
mantinguda fins al present pràcticament amb les traces originals -la medieval i la mo-
derna-, no tergiversades per remodelacions o afegits posteriors. 

1.2. Definició de l’àmbit d’intervenció 

L’àmbit d’intervenció inclou els vuits sectors definits pel el seu perímetre construït o tra-
çat lineal i el seu entorn paisatgístic natural o/i urbà. També es contempla, a nivell ar-
queològic, el sector 9. Referent a l’entorn, l’actuació inclou vies i zones dedicades a cir-
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culació, accessos, aparcaments i zones de lleure tant els relacionats directament amb 
els sectors com a nivell del conjunt. 

Segons els plànols, la superfície construïda a intervenir dels sectors es de 47.000 m2, 
però com que en els sector falten aixecaments d’alguns trams, aquesta superfície cons-
truïda no és definitiva1. 

L’entorn paisatgístic natural o/i urbà a intervenir és aproximadament de 270.000 m2. 

1.3. Criteris d’intervenció de caràcter general 

Els criteris d’intervenció de caràcter general haurien de contemplar els aspectes reunits 
en els següents punts:  

- Mantenir i potenciar l’ herència històrico-testimonial de les fortificacions revitalitzant el 
conjunt amb una correcta restauració, consolidació i manteniment, amb la dotació de 
nous usos i equipaments adient al seu caràcter monumental. 

- Recuperar –reconstruir i mantenir- el paisatge i l’entorn històric del conjunt reforçant la 
seva relació amb la ciutat i els habitants. 

- Totes les intervencions en el conjunt han de comptar amb una recerca pluridisciplinar 
amb la finalitat d’aportar més dades en el coneixement del subsòl, de l’evolució cons-
tructiva, la datació d’elements o la seva relació amb la població, entre d’altres.  

En el cas d’aquells projectes específics on l’actuació proposada plantegi la necessitat 
d’intervenció a nivell de fonaments, caldrà que estiguin precedits d’un estudi geològic 
particular. 

- Contemplar i valorar els distints sectors sempre dins el conjunt, ja que tot i el diferent 
pes històric de cadascun, al llarg dels segles estaven interrelacionats i funcionaven com 
a una unitat. 

- Programar una museïtzació del conjunt que faciliti una aproximació entenedora del 
monument i que a través de diversos aspectes – emplaçament, evolució arquitectònica, 
conflictes bèl·lics, etc.- aconsegueixi el seu coneixement.  

1.4. Criteris d’intervenció de caràcter específic 

1.4.1. Geologia 
Les intervencions que comporten l’actuació a nivell de cimentació de les muralles hau-
ran de contemplar: 

-L’ estudi geològic-geotècnic detallat del subsòl i zones adjacents immediates 

1 Volum 1, capítol 1 Dades generals, apartat 1.7. Llistat de paraments pendents d’aixecament en la planimetria base del Pla direc-
tor 
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- Ha de contemplar la realització descriptiva general geològica de l’entorn 
 
- Estudi geotècnic per conèixer la geometria de les formacions geològiques del subsòl 
 
- Saber les característiques geotècniques dels materials: granulometria, límits, humitat, 
pressió d’inflament, capacitat corrosiva al formigó, angles de fregament intern, cohesió, 
i altres paràmetres específics que puguin aportar informació necessària segons les ac-
tuacions a aplicar. 
 
- Pot ser interessant fer un control dels talussos afectats per esquerdes amb l’objectiu 
de valorar el seus moviments. En principi no caldria instal·lar inclinòmetres, però es va-
loraran. 
 
- A les patologies que afecten directament les construccions caldrà aplicar-los sistemes 
de cosit després d’estabilitzar el talús sobre el que estan construïdes. En el cas 
d’utilitzar ancoratges es procurarà integrar els capçals en el paisatge local, amb 
l’objectiu de dissimular-los 
 
- Es valorarà el ‘mal de la pedra’ que afecta els blocs de gresos.  
 
- Les possibles accions passen per fer una valoració inicial més exhaustiva i a posteriori 
valorar la seua substitució. 
 
- En qualsevol cas es tindrà en consideració la normativa vigent com la: “Ley de Orde-
nación de la Edificación”; CTE. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico 
SE-C (Seguridad Estructural, Cimentaciones)  
 

1.4.2. Vegetació i l’entorn natural 
Els criteris d’intervenció referits a la vegetació i a l’entorn natural haurien de seguir les 
següents recomanacions: 
 
- En primer terme, es considera que en el moment de fer determinades actuacions a 
l’entorn de les muralles seria del tot convenient tenir en compte els aspectes biològics, 
valorant les possibles afeccions a espècies de gran interès paisatgístic i/o científic. 
 
- El cas de les Tenasses és el més singular pel que fa al grau de naturalitat del seu en-
torn. L’avanç de la vegetació espontània és cada volta més manifest i això ha permès 
que s’hi hagen instal·lat espècies de remarcable vàlua científica, la qual cosa fa Tenas-
ses d’una major fragilitat ambiental. A banda, els rastres de l’activitat faunística són 
també molt més evidents. 
 
- A l’hora de crear un camí de ronda pels recintes emmurallats, convindria indicar als 
caminants quins són els elements de major interès que poden observar. En aquest sen-
tit, s’hauria de tractar fer entendre a la persona no entesa quines espècies són autòcto-
nes, quines van ser introduïdes en temps antics per diferents usos (militars, medicinals, 
alimentaris,...) i quines ho van ser en temps molt moderns. 
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- Lligat amb això darrer, seria molt interessant la creació d’una àrea de descans i inter-
pretació a la rodalia d’algun dels closos emmurallats. El poblament de moreres que hi 
ha a llevant del fortí del Bonet sembla, a priori, el millor indret per tal d’ubicar-lo. 
 
- Caldria iniciar un procés de sanejament de les espècies exòtiques invasores, la qual 
no vol dir que totes les espècies forasteres tinguen estrictament un potencial invasiu, si 
bé convindria estar amatents al seu comportament futur. Aquest cas és especialment 
greu pel que fa a l’arbre del cel (Ailanthus altissima), una planta que en el moment pre-
sent avança d’una forma absoluta per tota classe d’ambients oberts i humanitzats, la 
qual cosa, si no s’atura, acabarà per impossibilitar l’existència d’un gran nombre de 
plantes de gran vàlua. A més, la seua gran talla i l’elevada densitat d’exemplars impos-
sibilitat fins i tot la visualització de les pròpies muralles.  
 
- Tampoc es pot deixar de banda el risc que suposen algunes espècies autòctones per 
a les pròpies muralles, les quals amb les seues potents rails poden fàcilment rebentar-
ne fragments sense gaires dificultats. Casos com els de la figuera (Ficus carica), afor-
tunadament menys present del que fora esperable, o de l’espinal o escambroner 
(Rhamnus lycioides), sorprenentment d’una gran presència a la major part del recinte 
emmurallat, representen un perill indiscutible, fins i tot per a possibles vianants o turis-
tes que vulguen visitar l’entorn. A l’hora d’intentar eradicar-les caldria fer-ho amb mol-
tíssima cura ja que l’espai obert que deixen les seues arrels podria provocar la caiguda 
d’importants fragments de muralla. 
 
Sobre les tàperes 
 
- Més enllà de la discussió de si les tapereres (Capparis spinosa) són o no plantes au-
tòctones, allò que sembla difícilment discutible és que aquestes plantes embelleixen les 
pròpies murades. Capítol a banda és si la seua densitat esdevé tan elevada que puga 
impedir que alguns dels elements més singulars siguen observables.  
 
- En aquest darrer cas es podria procedir a eliminar-les de forma parcial, sempre amb 
molt de compte de no malmetre les muralles, aprofitant per a tapar amb argamassa les 
bades o fissures que deixen les seues raïls que, en la major part dels casos, acaben 
per romandre a l’interior de la muralla amb el que això comporta de possibilitats de re-
brot o de creació d’un espai buit quan les raïls es podreixen. 
 
- Tanmateix, és indiscutible que les tapereres presenten beneficis també per a les prò-
pies muralles en el sentit que eviten l’impacte directe de les precipitacions (aigua i ca-
lamarsa) protegint-les del desgast. A banda, sovint, les rels fixen els blocs i eviten que 
aquests puguen moure’s, fet que es pot donar si les tapereres s’arranquen sense que 
l’espai que ocupaven siga taponat convenientment. 
 
- La tàpera (poncella floral de la taperera) és en molts indrets de la Mediterrània un 
element gastronòmic de primer ordre (p.ex. a molts indrets de Mallorca és tota una ce-
lebració la “llengua amb tàperes”). Sobta que cap dels locals de restauració de Tortosa 
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no haja volgut impulsar-ne el seu ús. El propi Parador sembla lògic que n’hagués de ser 
el millor valedor. 

Criteris concrets al voltant de determinades espècies exòtiques 

A l'entorn de la ciutat, com s'ha pogut deduir de la descripció general de les espècies 
que s'hi fan, hi ha un considerable nombre d'elles que cal tenir en compte, tant des de 
del punt de vista de la protecció d'algunes, com de la necessitat d'eradicació d'unes al-
tres.  

En la taula 04 del volum 1 p.131 s'ha volgut assenyalar quines de les espècies suposen 
un risc significatiu per a l'entorn de les muralles i per a la flora autòctona. Es fa una 
anàlisi concreta de quines haurien de ser les mesures que caldria prendre per aquelles 
que representen una major perillositat per a la flora autòctona i per al propi clos emmu-
rallat. 

1.4.3. Arqueologia: Marc teòric conceptual 
En aquest apartat descriurem els diferents models d’operacions arqueològiques que 
proposem com a criteris per a desenvolupar en tot el conjunt de muralles de Tortosa, i 
que es centra en l’Arqueologia de l’Arquitectura i Arqueologia sota cota 0. 

Arqueologia de l’arquitectura 

Aquesta metodologia innovadora apareix a partir de l’obra de E. Harris i es va desenvo-
lupar durant els anys 90 a Itàlia. 

Concretament a les muralles de Tortosa s’intentarà esbrinar l’evolució històrica dels edi-
ficis, intentant analitzar-ne tant l’estructura com el subsòl. El mètode de treball 
d’arqueologia d’arquitectura tindrà els següents passos: 

-Documentació gràfica i observació diferenciant contexts i relacionant-los. 
-Diferenciació d’elements a partir d’un criteri estratigràfic. 
-Fitxes analítiques que inclouran descripcions formals i estratigràfiques dels elements. 
-Anàlisi estratigràfic de tot el conjunt obtenint un matrix Harris convenientment periodit-
zat. 

D’aquesta manera intentarem obtenir la comprensió integral de les diferents fases de 
l’obra, reformes o reconstruccions per les que han passat els elements construïts, ocu-
pant-nos des de la cimentació fins la coberta, ja que aquestes fases seran les indicado-
res de les cronologies. 

Ens poden ajudar a definir cronologies alguns elements que presenten determinades 
formes artístiques (portes, matacans, espitlleres,finestres...) però no sempre, ja que la 
que la reutilització de materials i estils al llarg de la història ens pot portar a datacions 
errònies. 
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Excavació Arqueològica 
 
El treball de camp començarà amb l’estudi de l’àrea: topografia, vegetació obstacles 
etc. Posteriorment es realitzarà una previsió de l’extensió i els llocs on dipositar la terra. 
 
Alhora de l’excavació i de recollir les dades arqueològiques s’utilitzaran els planteja-
ments originats per E. C Harris i per A. Carandini. La metodologia de camp d’excavació 
estratigràfica consisteix en aixecar les diferents Unitats Estratigràfiques en l’ordre invers 
a la seva disposició, i entenent com a més antic el que s’ubica a sota, sempre quan no 
hagi estat alterat. 
 
S’intentarà obrir superfícies extenses d’excavació ja que ens permeten una millor com-
prensió de les característiques històrico-estratigràfiques. En funció de les necessitats 
també s’efectuaran sondejos més petits. 
 
Seguiment arqueòlogic 
 
Donat que la intervenció arquitectònica es realitzarà en un monument declarat BCIN, es 
preveurà un seguiment arqueòlogic de qualsevol moviment de terres que sigui en rela-
ció amb l’execució del projecte. El seguiment s’haurà de organitzar com una excavació 
arqueològica si el tipus de sòl que s’hagi d’extraure així ho aconselli. 
 
Disciplines Auxiliars 
 
Registre informàtic 
 
El treball de camp consistirà en la identificació d’unitats estratigràfiques. Aquest procés 
es plasmarà en fitxes per poder realitzar una anàlisi arqueològica que pugui desvetllar 
les fases constructives de l’edifici. 
 
Fotografia digital en base mètrica 
 
El registre gràfic de les unitats estratigràfiques que composen els alçats han de complir 
dos objectius bàsics, per un costat tenir documentada de manera individual cada UE 
que permeti integrar la formació en la interpretació general de lectura d’alçats. Aquest 
registre demana una base mètrica que es pugui mesurar realment sobre els resultats 
per tenir un document fiable al 100% de la realitat. Les fotografies es veuen completa-
des amb alguna de les corresponents mides topogràfiques bolcades a programes de 
disseny assistit per ordinador (CAD). Els resultats obtinguts permeten un registre estra-
tigràfic que s’uneix a les fitxes d’excavació. 
 
Inventari i estudi de materials 
 
En els inventaris dels materials s’han de marcar els camps mínims per poder identificar 
correctament les peces (núm de sigla, unitat estratigràfica a la que pertany,....) 
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Per estudiar els materials recuperats és aconsellable complir amb els següents parà-
metres: 
 
-Quantificació dels elements recuperats 
-Divisió en grups per materials 
-Taules estadístiques 
-Establiment de cronologies 
-Establiment de funcionalitats 
-Interpretació dels resultats obtinguts 
 
Analítiques 
 
El procés d’excavació reportarà la recollida de mostres, així com d’altres elements que 
necessiten un estudi especial per part d’experts i que hagin de participar en moments 
puntuals del treball de camp o bé, de laboratori. Entre ells podem destacar la figura 
d’un restaurador, les datacions radio carbòniques (datacions absolutes a partir de la re-
collida de restes orgàniques que contenen carbon), la recollida de dades palinològi-
ques, la figura d’un antropòleg físic (bàsic per poder determinar les patologies de les 
restes òssies que puguin aparèixer), etc.. 
 
Altres 
 
Prospecció arqueològica 
 
La prospecció arqueològica és l’anàlisi de la superfície del terreny i del subsòl mitjan-
çant diferents tècniques amb l’objecte de localitzar jaciments arqueològics per al seu 
posterior estudi. Aquest sistema ha anat progressant fins als nostres dies, i s’ha conver-
tit en un mètode no destructiu que permet conèixer el jaciment sense alterar-lo. Aquest 
sistema consta d’unes pautes generals. Es pot buscar informació de la zona en: 

Mapes topogràfics, Fotografies aeris, Toponímia de la zona, Descripcions escrites. 

En algunes zones de les muralles i en altres de properes, creiem convenient realitzar 
prospeccions arqueològiques. Aquestes actuacions duran a terme mitjançant dos ar-
queòlegs, un director i un tècnic, que realitzaran una inspecció exhaustiva del terreny i 
s’omplirà una fitxa amb els resultats. 
 
Retirada de terres abocades en diferents punts de les muralles 
 
Una de les tasques que també s’haurà de portar a terme és la retirada de terres aboca-
des en diferents punts de les muralles, ja que molts cops per qüestions de temps, pres-
supost, o per la dificultat que presenta la seva retirada es van quedar en diferents punts 
de les edificacions. 
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Estudi de l’Heràldica o de l’Epigrafia relacionada amb les muralles 
 
Creiem també força important en alguns casos poder encarregar a especialistes l’estudi 
puntual d’algunes heràldiques, restes epigràfiques, o peces arquitectòniques que es 
pugin localitzar en l’entorn de les muralles.  
 

  
F.01 Escut heràldic situat a la façana de Bonet i i nscripció . 

 

1.4.4. Estudis històrics  
Des del punt de vista del coneixement històric del sistema defensiu de la ciutat de Tor-
tosa podem apuntar un seguit d’aspectes que caldria tenir present a l’hora d’endegar 
qualsevol intervenció de condicionament i funcionament: 
 
- Potenciar una recerca arxivística tant en arxius d’àmbit local (Arxiu Comarcal de les 
Terres de l’Ebre, Arxiu Capitular de Tortosa, Arxiu Diocesà de Tortosa, i altres arxius de 
caràcter privat), com externs (Arxiu Corona d’Aragó, Archivo General de Simancas, Ar-
chivo Histórico Nacional, així com els diferents arxius de l’exèrcit i arxius francesos). Es 
tracta de poder esbrinar de forma més detallada les diferents intervencions al llarg dels 
segles relatives a la defensa de la ciutat, en especial els informes d’enginyers, les des-
peses de l’obra i aconseguir informació sobre esdeveniments vinculats a elements de-
fensius de cara a una millor valoració. 
 
- Recull, el més exhaustiu possible, de tota la cartografia històrica de la ciutat. Aconse-
guir reproduccions de qualitat i elaborar fitxes catalogràfiques de cadascun dels plànols 
registrats. En aquests sentit caldria potenciar el projecte engegat pel COAC 
d’elaboració de l’Atles  
 
- Creació d’una col·lecció fotogràfica sobre el sistema defensiu tortosí, tot recollint les 
fotografies conegudes, tant en l’àmbit públic com privat, i afegir-li totes les imatges que 
de forma sistemàtica s’han anat fent en els darrers anys. Amb totes les imatges establir 
una potent base de dades a on es pogués visualitzar i identificar els diferents elements. 
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- Elaborar monografies de difusió dels diferents elements defensius, així com del seu 
conjunt. 
 
- Elaborar una relació de les funcions d’elements arquitectònics militars compresos en 
el sistema defensiu tortosí vers diferents tipus d’activitats didàctiques.   

 

1.4.5. Intervenció arquitectònica i nous usos.  
La valoració i síntesi dels amplis estudis del conjunt formen un marc dels coneixements 
globals que condicionen la formació de criteris d’intervenció arquitectònica reunits en 
els punts següents: 
 
Consolidació i restauració 
 
El primer objectiu ha de ser òbviament el de rescatar el conjunt de les fortificacions de 
la progressiva ruïna. Aquesta tasca comporta unes intervencions dirigides a la consoli-
dació i restauració de l’estructura portant dels seus components i dels paraments interi-
ors i exteriors, és a dir de drenatges, paviments, revestiments o d’ambients construïts i 
naturals en general. La màxima que ha de prevaler en totes les intervencions és la de 
mantenir l’autenticitat i els valors històrico–arquitectònics únics i testimonial d’aquesta 
arquitectura militar i la seva unió amb el paisatge. Això significa recuperar els elements i 
detalls originals en la mesura més ampla possible aplicant els processos de consolida-
ció i restauració adient per a cadascun, respectant-ne la preexistència: la fortificació, 
una vegada restaurada, ha de transmetre l’aspecte d’una existència secular, de cap 
manera ha de tenir l’aspecte d’una obra nova. 
 
Substitució i restitució 
 
La màxima de mantenir l’autenticitat de les fortificacions significa la substitució d’alguns 
elements molt degradats o la restitució –reconstrucció- d’altres desapareguts. Quan si-
gui necessari utilitzar aquests processos s’empraran materials i tècniques tradicionals 
(pedra, morter de calç, fusta, maçoneria, tapiat) i en el sanejat previ és cuidarà i man-
tindrà al màxim la preexistència.  
 
Remarquem que el conjunt de fortificació de Tortosa manté encara la tipologia i els 
elements ben recognoscibles que no s’han de destruir amb restitucions de dissenys es-
tranys i innecessaris. L’arquitectura militar és en general de tipologia clara, sòbria, repe-
titiva i amb elements molt definits i descrits en nombrosos tractats històrics: per aquest 
motiu pensem que la restitució o substitució mimètica i integradora –diferenciada subil-
ment amb unes marques- no es pot considerar com una falsedat històrica. El criteri de 
reversibilitat, en cas de restitució de volums amb maçoneria, maons o tàpia, és de difícil 
o impossible aplicació si no es vol eliminar, en la seva aplicació, una part de la matèria 
original; això vol dir que la reversibilitat s’aplicarà a restitucions o nous elements fàcil-
ment eliminables (proteccions o passarel·les de fusta).  
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En general, els volums amb marques d’impactes de bales o “ferides” similars, no es 
restituiran ja que són un testimoni intrínsec de la historia de les fortificacions. 
 
La restitució i substitució demana del coneixement precís de la tipologia de 
l’arquitectura militar a través de tractats antics, plànols o comparacions. 
 
Igualment que el projecte de restauració, es importantíssima l’execució d’obra: 
l’empresa adjudicatària ha de disposar de personal coneixedor de tècniques constructi-
ves tradicionals i, sobretot, d’estimar la seva feina de restauració de patrimoni construït. 
 
Decàleg a aplicar en la restauració. 
 
Tal i com s’ha anunciat anteriorment, la restauració es basarà en la mínima intervenció, 
per a garantir la seva perdurabilitat i permetre els usos compatibles.  
S’estableix un decàleg de principis que hauran de tenir-se en compte en totes les actu-
acions: 
 

A) L’objectiu de la restauració de les muralles haurà de prioritzar aquelles solucions 
que  per sobre de tot garanteixin que l’estructura respon a les exigències de se-
guretat. En conseqüència, la restauració es basarà en els següents paràmetres:  
1. Cas de manca de la capa exterior de pedra que protegeix el nucli de tàpia, 

caldrà reposar-la. 
2. Cas d’esquerdes que posin en perill la estabilitat: caldrà cosir-les. 
3. Cas de subsòl inestable: les solucions emprades tindran el mínim impacte, 

amb materials cromàtica i formalment compatibles.  
 

B) Restauració de la “pell de la façana”, quan la patologia no implica problemes es-
tructurals importants: 
4. Neteja de vegetació  
5. Rejuntar 
6. Arrebossat amb morter de calç, de coloració cromàtica semblant a l’existent a 

les zones contigües, dels afegits no originals realitzats amb acabats poc inte-
grats.  

 
C) Coronaments: 

7. En general, es prioritzarà la consolidació de coronaments. 
  

D) Elements singulars: 
8. Troneres desaparegudes parcialment: Quan sigui fàcil reinterpretar-la, caldrà 

refer-la o completar-la, per a fer-la llegible. 
9. Garites: Cal consolidar les garites que encara es mantenen dempeus i en 

aquelles zones on han desaparegut, la solució formal haurà d’expressar que 
n’hi havia, sense refer-les. 

10. Cantonades: Cal consolidar-les i re formalitzar-les, segons el model i material 
original. 
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Nous usos, normativa i nous element i actuacions 
 
La finalitat de la recuperació del conjunt monumental és la seva plena incorporació a la 
ciutat a causa del gran valor històrico-testimonial, unida a la dotació de nous usos. Re-
cordem que la tipologia específica de la fortificació no permet tota mena d’usos, es a dir 
que anteriorment a la restauració s’ha de comprovar la capacitat de transformació de 
l’element o l’espai i determinar-ne l’ús adient. En aquesta decisió la màxima ha de ser 
el manteniment de l’original disposició del monument que no es pot hipotecar amb ade-
quacions a usos alternatius irreversibles, ja que sempre ha de prevaler la seva interpre-
tació didàctica integral. Per alta banda, poden existir separadament usos adequats (cul-
tural, divulgatiu, oci, paisatgístic,...) o interactuar o condicionar-se entre ells (paisatgís-
tic–cultural, lúdic-cultural, pedagògic–divulgatiu). 
 
Els nous usos comporten el compliment de les normatives actuals. Així per una banda 
és formaran, dins dels sectors, recorreguts segons el Codi d’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, i, per altra banda existiran llocs, com passos de ronda, amb 
accessibilitat reduïda, tots degudament indicats. 
 
Els nous usos comporten també la integració d’espais construïts actualment infravalo-
rats dels diferents sectors i la incorporació de nous edificis, espais o elements– s’ha 
mencionat anteriorment que el conjunt disposa de pocs espais interiors- en suport 
d’informació / activitats, d’instal·lacions i de manteniment. Els nous elements hauran de 
ser de disseny contemporani. Els materials s’hauran d’integrar tant en volum com amb  
l’entorn i forçosament s’hauran d’adaptar amb la normativa vigent.   
 
El cas especial es el de les proteccions –reixes en el monument o baranes en l’entorn- 
Aquest elements hauran de ser senzills i tipificats. El Pla Director preveu la redacció 
d’un projecte específic d’elements de protecció i mobiliari urbà específic per a les mura-
lles.i l’entorn. 
 

1.4.6. Gestió 
El conjunt monumental de les fortificacions és un dels símbols d’identitat local, però, 
correctament restaurat i conservat s’ha de valorar a nivell més ampli, ja que la seva di-
mensió sobrepassa clarament l’àmbit local s’ha de contemplar dins el marc nacional i 
mediterrani.  
 
Recuperat amb qualitat, el conjunt hauria de ser un gran factor de desenvolupament 
sòcio-econòmic de la ciutat. La gestió demana del gestor o administrador la implicació 
en nombroses iniciatives i recursos. Per aquests motius i perquè per a un bon funcio-
nament dels distints sectors o àmbits d’activitats, els sectors haurien de ser gestionats 
per distintes entitats culturals o consorcis que facilitarien el manteniment, la realització 
d'activitats i la utilitat en general. Un dels punts que podria tenir en compte aquests 
convenis podria ser el cobrament d’entrada al visitant. 
 
Actualment s’estan ultimant les obres en l’edifici de l’Escorxador, adequant-ho com a 
museu municipal. És evident que amb les múltiples tasques que tindrà el museu, 
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aquest organisme pot ser un lloc important d’informació sobre les seves visites i activi-
tats. 
 

1.4.7. Urbanisme i paisatge de l’entorn protegit 

D’acord amb la normativa existent cal tendir a que les actuacions a nivell urbanístic pre-
servin d’edificació nova l’àmbit i l’entorn del conjunt. En la mesura del possible s’han 
d’eliminar les edificacions intruses il·legals que envaeixen aquests espais: l’ajuntament 
hauria de demanar als seus usuaris el certificat de la seva titularitat. S’ha de revalorar el 
paisatge facilitant la seva interpretació i la importància històrica que ha tingut en la rela-
ció amb la ciutat. 

Aquest pla director preveu el desenvolupament de projectes complementaris de mobili-
ari urbà pel conjunt de muralles (baranes, bancs, papereres,...) i senyalització (disseny 
de la peanya, retolació, gràfics, textos,etc 

S’ha de potenciar i millorar la circulació i l’accessibilitat de vianants dins del conjunt. 
Respecte al transit rodat s’han de solucionar accessos des de la Pujada de Sant Josep 
de la Muntanya cap a l’ esplanada est de les Avançades de Sant Joan, des del Camí de 
l’Orleans cap a l’esplanada est del Fortí d’Orleans, des de la Costa del Cèlio cap a l’ 
esplanada nord de la Fortificació de les Tenasses i des de el Camí del Rastre cap a 
l’espai lliure al barranquet adjacent a fortí del Bonet. Per als autobusos turístics es con-
venient crear un aparcament col·lector allunyat de l’àmbit del conjunt de les muralles i 
des d’aquest lloc oferir el desplaçament en vehicles més adequats. 

 

1.4.8. Instal·lacions 

El pla director preveu el desenvolupament de projectes complementaris de il·luminació 
(lluminàries, xarxa d’instal·lació general, ubicació transformador i comandaments,...), 
instal·lació de seguretat, xarxa de subministrament d’aigua i xarxa de sanejament, que  
hauran de ser previs al desenvolupament del pla d’etapes, a fi i efecte d’unificar els dis-
senys i establir criteris generals. 

 

2. PROGRAMA D’INTERVENCIONS 

2.1. Programa d’intervenció i d’us  

Com ja s’ha insistit vàries vegades anteriorment, la problemàtica de les fortificacions de 
Tortosa no es d’uns monuments -o sectors- aïllats, sinó la d’un extens marc de muralles 
i fortins entrellaçats per l’historia, sobretot la bèl·lica, pel patiment dels habitants, 
l’enginy i el treball dels constructors i per l’entorn natural.  
 
Les fortificacions, originalment unides per la defensa del territori immediat i llunyà, es 
presenten actualment força descontextualitzades. Per a recuperar la visió com a unitat, 
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el Pla director proposa un programa d’intervenció tant a nivell de cada sector –recinte 
construït i l’entorn- com a nivell de tot el conjunt: només organitzant el programa glo-
balment, es pot comprendre i interpretar correctament el conjunt monumental i la seva 
rellevància històrica inseparable del paisatge natural i urbà. Cal remarcar, que l’entorn 
protegit proposat a intervenir és l’immediatament relacionat amb el monument.  
           
Així com a fil conductor unificador, es proposa un itinerari d’unió general -per a vianants 
o/i vehicle- denominat De Fortí de l’Orleans a Fortificació de les Tenasses, camí històri-
co-paisatgístic per les fortificacions de Tortosa. L’ itinerari d’unió estarà suportat i entre-
llaçat amb la incorporació de recorreguts reduïts i amb usos i informació de diversos ti-
pus en els distints sectors.  
 
El programa exposat a continuació es sintetitza en el Quadre d’intervencions i usos in-
dicatius i es desenvolupa en l’apartat de Intervencions programades. Els treballs a rea-
litzar, indicats en el Quadre, s’agrupen en capítols i subcapítols.   
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan 
 
Muralles i plaça superior i 
 
1.1. Existeix un projecte de Reforma integral del Parador nacional de turisme de Torto-

sa - Tarragona (any 2009l) aprovat definitivament per la Comissió de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, que inclou l’arranjament de 
la plaça superior i exclou la restauració de les muralles.  

1.2. Restauració dels paraments de llenços de muralles, torres i del baluard de Poterna 
del general Ortega; inclou el pas soterrani del baluard. 

1.3. Adequació i ús de l’espai superior del baluard com a espai lúdico-paisatgístic 
 
Entorn protegit: 
 
1.4. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

de vegetació, etc. 
1.5. Manteniment del pas de ronda nord, control de la vegetació 
1.6. Control i consolidació dels vessants nord i sud del castell 
1.7. Revisió d’enllumenant del monument 
1.8. Actualment es realitza el projecte de l’adequació de pas de ronda sud i la seva unió 

amb el pas de ronda nord  
1.9. Control i eliminació del arbrat en la zona contigua al llenç nord-est del baluard de la 

Poterna del general Ortega 
 
Itinerari d’unió (de la Suda a muralla del barri de Remolins) 
 
1.10. Cotxe i bicicleta: carrer castell de la Suda, carrer Mayor de Remolins, travessera 

del mur 
1.11. Vianants: camí intern de la Suda a les Avançades 2, camí recuperat del camí co-

bert de Avançades, passant pel vessant sud del barranc de Cèlio a extramurs de 
les Avançades 
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Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan 
 
Subsector 1: Recinte de l’accés des de la Suda (Mur alles del segle XIV - XV - XVlI) 
 
Glacis i muralles: 
 
2.1. Manteniment de l’escala i rampa nova 
2.2. Formació de proteccions d’aspecte unificat i integrador en l’ambient històric en la 

muralla medieval est i l’accés a aquesta 
2.3. Control de la vegetació  
2.4. Restauració dels paraments 
2.5. Creació d’àrea de descans, ús lúdico-paisatgístic 
 
Entorn protegit: 
 
2.6. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

de vegetació, etc. 
2.7. Control de la vegetació a la zona arbrada a intramurs 
2.8. Retirada de runa / terres de la zona adjacent a la muralla sud 
2.9. Creació d’àrea reduïda d’aparcament a la zona adjacent a la muralla sud 
2.10. Ús paisatgístic i d’oci a la zona adjacent a la muralla sud 
2.11. Instal·lació d’ il·luminació del monument 
2.12. Manteniment dels jardins del Princep 
 
Subsector 2: Avançada del segle XVII i Subsector 3:  Avançada del segle XVIII 
 
Espais construïts i lliures 
 
2.13. Restauració dels paraments i espais construïts, inclou reconstrucció de barbaca-

nes nord i sud i falsabraga sud 
2.14. Formació de proteccions d’aspecte unificat i integrador en l’ambient històric 
2.15. Control de la vegetació 
2.16. Formació de l’accés en rampa adaptada en el mur posterior de la plaça de armes  
2.17. Utilització en la plaça de armes i el fossat per arts escèniques 
2.18. Museïtzació del cos de guàrdia (Fortificació de Tortosa: mestres d’obra, plànols 

antics i enginyers militars; construcció i finançament)  
2.19. Instal·lació elèctrica i de fontaneria  
 
Entorn protegit 
 
2.20. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològi-

ca, de vegetació, etc. 
2.21. Remodelació dels edificis construït per l’Escola taller, la seva reutilització com a 

punt d’informació de visites i activitats organitzades, instal·lació de sanitaris i aula 
didàctica. 
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2.22. Control de la vegetació i consolidació del vessant sud 
2.23. Eliminació parcial i control de la vegetació del vesant nord  
2.24. Reconstrucció del camí del vessant nord de Avançades a torre del Cèlio 
2.25. Pla de pavimentació / absència de pavimentació en el camí del vessant nord 
2.26. Recuperació de l’entorn degradat de la zona de camp de futbol 
2.27. Millora de l’accés de vehicles a l’esplanada est 
2.28. Organització i adequació de l’àrea d’aparcament a l’esplanada est 
2.29. Adequació de part adjacent de glacis a camí cobert a l’ús lúdico – paisatgístic 
2.30. Adequació del recorregut adaptat des de l’aparcament a través de Avançades 1-3  
2.31. Instal·lació elèctrica i de fontaneria, enllumenant públic i del monument 
 
Itinerari d’unió (de les Avançades a castell de Sant Joan o la Suda) 
 
2.32. Cotxe i bicicleta: pujada de sant Josep de la Muntanya, pujada del Parador 
2.33. Vianants: itinerari interior de les Avançades a la Suda 
 
Sector 3. Muralla del barri de Remolins 
 
Muralla 
 
3.1. Finalització de la restauració de la torre del Cèlio 
3.2. Eliminació de sòcol de blocs de formigó en el tram 1 
3.3. Restauració dels paraments de llenços de muralles dels tram 2 i 3, inclou el portal 

dels Jueus i la restitució del pas de ronda amb materials tradicionals 
3.4. Construcció d’un accés des de els Jardins del Príncep al pas de ronda i Avançades  
 
Entorn protegit  
 
3.5. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

de vegetació, etc. 
3.6. Millora de l’accés de vehicles a la torre del Cèlio  
3.7. Organització i adequació de area d’aparcament a la torre del Cèlio, unió amb el 

camí a la Fortificació de les Tenasses 
3.8. Adequació de recorregut adaptat a extramurs i intramurs 
3.9. Eliminació de xiprers adjacents a la muralla en el jardí del Princep 
3.10. No envair l’àmbit equilibrat del jardí del Príncep amb elements de l’accés a la mu-
ralla 
3.11. Instal·lació d’il·luminació del monument 
 
Itinerari d’unió: ( de muralles de Remolins a fortificació de les Tenasses 1) 
 
3.12. Cotxe i bicicleta: travessera del Mur, pujada de les Tenasses 
3.13. Vianants: (de la torre del Cèlio. Barranc del Cèlio, camí nou travessant la zona 

amb marges adequada, camí original recuperat) 
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Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 

Fortí i muralles 

4.1. Eliminació d’arbrat dins del fortí 
4.2. Restauració dels paraments i espais del fortí i les muralles, inclou pas de ronda de 

tram 1 
4.3. Restauració del paviment històric en l’intradós del coronament (canoneres) 
4.4. Enderroc del mur de tancament modern amb els terrenys de Sacerdots operaris di-

ocesans de Sant Josep.  
4.5. En la zona posterior del fortí, en la proximitat de la muralla sud, construir un nou 

edifici de sanitaris i espais auxiliars 
4.6. Pla de pavimentació / absència de pavimentació 
4.7. Instal·lació elèctrica, fontaneria, desguàs i d’ il·luminació del monument 

Entorn protegit: 

Zona sud del fortí: barranquet, part dels terrenys de Sacerdots operaris diocesans de 
Sant Josep. 

4.8. Senyalització de tots els espais del sector, itinerari, informació històrica, geològica, 
de vegetació, etc. 

4.9. Control i eliminació parcial de la vegetació 
4.10. Formació de zona d’aparcament reduït a continuació del camí del Rastre 
4.11. Creació en tot el barranquet d’una zona lúdico-paisagística i pedagogico-
divulgativa  
4.12. Pla de pavimentació / absència de pavimentació 
4.13. Formació d’accessos de vianants al fortí i vehicles a l’aparcament  
4.14. Adequació de recorregut adaptat des de l’aparcament fins la planta inferior del for-

tí, aquesta inclosa 

Zona nord de fortí: part del vessant sud del turó de les Avançades, part del barranc del 
Rastre adjacent a la muralla nord, part de vessant nord de barranc del Rastre contigu a 
fortí, part dels terrenys de Sacerdots operaris diocesans de Sant Josep.  

4.15. Senyalització de tots els espais del sector, itinerari, informació històrica, geològi-
ca, de vegetació, etc. 

4.16. Control i eliminació parcial de la vegetació 
4.17. Manteniment de les escales de l’accés des de la zona de l’aqüeducte fins el fortí  
4.18. Manteniment de la zona de l’aqüeducte 
4.19. Ordenació de l’aparcament en la zona de l’aqüeducte i del carrer Callao 
4.20. Control i eliminació parcial de vegetació a l’exterior i interior de la muralla en el 

vessant entre la Pujada de Sant Josep de la Muntanya i les Avançades  
4.21. Pla de pavimentació / absència de pavimentació en la zona a l’ interior de la mura-

lla en el vessant entre la Pujada de Sant Josep de la Muntanya i les Avançades 
4.22. Creació de zona paisatgístico–lúdica a l’ interior de la muralla en el vessant entre 

la Pujada de Sant Josep de la Muntanya i les Avançades 
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4.23. Formació d’accessos de vianants a la zona paisatgístico–lúdica, amb recorregut 
adaptat, des del portal nou de Avançades – Pujada del Parador 

 
Itinerari d’unió (de fortí del Bonet a muralles del barri del Rastre) 
 
4.24. Cotxe i bicicleta: camí del barranc del Rastre, carrer de la Mare de la Providència 
4.25. Vianants: escales en el vessant sud del barranc del Rastre que condueixen fins la 

zona del aqüeducte del carrer Callao. 
 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralles d e Santa Clara i de portal de 
l’Olivar (Col·legis reals) 

 
Muralla  
 
5.1. Restauració dels paraments, inclou el pas de ronda en el tram de la zona arbrada a 

intramurs 
5.2. Ús del pas de ronda com a recorregut paisatgístico-històric  
5.3. Adequació de sortida de vianants per el portalet de pas de ronda contigu al cos de 

guàrdia del castell de la Suda 
 
Entorn protegit:  
 
Muralla de portal de l’Olivar  
 
5.4.Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

vegetació, etc 
5.5. Per a cotxes es té en compte el futur aparcament soterrani de la plaça de Mossèn 

Sol i la zona baixa intramurs de la muralla de Santa Clara 
5.6. Adequació de l’accés de vianants per el portal del’Olivar  
5.7. Reconstrucció de murs de contenció i accessos a la zona arbrada a intramurs 
5.8. Control i eliminació parcial de la vegetació a la zona arbrada a intramurs 
5.9. Pla de pavimentació / absència de pavimentació a la zona arbrada a intramurs 
5.10. Instal·lació d’ il·luminació del monument 
 
Muralla de Santa Clara  
 
5.11.Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

vegetació, etc 
5.12. Per a cotxes es té en comte el futur aparcament soterranide la plaça de Mossèn 

Sol i la zona baixa intramurs de la muralla de Santa Clara 
5.13. Millora de l’accés de vianants  
5.14. Adequació de recorregut adaptat  
5.15. Pla de pavimentació / absència de pavimentació 
5.16. Instal·lació d’ il·luminació del monument 
 
Itinerari d’unió (de muralles del Rastre a Avançades del castell de Sant Joan o la Suda) 



Pla director de les muralles de Tortosa 

  20 

 
5.17. Cotxe i bicicleta: carrer de la Mare de la Providència, carrer Portal de Rastre, pu-

jada del Parador i/o pujada de sant Josep de la Muntanya. 
5.18. Vianants: carrer de la Mare de la Providència, pas entre l’edifici de l’Ensenyament 

i col·legi de la Mercè, escala nova al final del pas esmentat, placeta portal de la 
Basa (una vegada retirat l’element de la fàbrica de gas), portal de la Basa 

 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Fortificació 
 
6.1. Eliminació de arbrat i rebaix de terres en l’ intradós del coronament de cortines 

nord i sud 
6.2. Restauració/restitució del paviment històric en l’intradós del coronament (canone-

res) de cortines nord i sud i baluard de Sant Crist, plantejar recorregut adaptat pai-
satgístic 

6.3. Restauració / restitució del paviment històric en d’intradós del coronament (canone-
res) de baluards del Carme i de l’Esperit Sant, plantejar ús lúdico-paisagístic 

6.4. Reconstrucció del mur de falsabraga del baluard de l’Esperit Sant 
4.5. Pavimentació del baluard de Sant Crist, eliminació de l’aparcament 
4.6. Eliminació de l’arbrat i rebaix de terres en la zona de fossat adjacent al parament 

nord-est del baluard del Carme 
4.7. Restauració dels paraments dels baluards, cortines i torres 
4.8. Rehabilitar el pas interior des de el baluard del Carme fins el fossat 
4.9. Restitució del portal de Tarragona, col·locació de reixa 
4.10. Restituir el pas de ronda de la muralla medieval i fer-ho accessible des de el ba-

luard del Carme 
4.11. Instal·lació de il·luminació del monument 
 
Entorn protegit: Zones nord-est i est i de la fortificació, totalitat dels trams 6 i 7 i vessant 
del turó adjacent a intramurs i extramurs de la muralla medieval 
 
4.12. Senyalització de tots els espais del sector, itinerari, informació històrica e, geolò-

gica, de vegetació, etc. 
4.13. Limitació i ordenació de l’aparcament de cotxes  
4.14. Creació d’accessos de vianants als diferents components del sector 
4.15. Creació de camins de vianants des de glacis cap a fortí del Bonet i cap la carrete-

ra la Simpàtica 
4.16. Adequació de zones per l’ús lúdico–paisatgístic 
 
Itinerari d’unió (de les fortificacions del turó Sitjar a fortí del Bonet) 
 
4.17. Cotxe o bicicleta: carrer de les Esplanetes, camí del barranc del Rastre 
4.18. Vianants: carrer de les Esplanetes, camí nou que voreja el límit sud i sud-est del 

barranquet del fortí del Bonet. 
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Sector 7. Fortí de l’Orleans 
 
Fortí 
 
7.1. Restauració dels paraments i espais dels baluard 1 i 2  
7.2. Formació de proteccions en l’accés a baluard 2 
7.3. Formació de proteccions i tancaments en l’accés a baluard 1 i 2 
7.4. Consolidació dels paraments de la caponera 
7.5. Eliminació de plantes dels fossat i baluards 
7.6. Utilització de l’espai superior restaurat del baluard 2 com a espai lúdico-paisatgístic 
7.7. Museïtzació de la sala del polvorí de baluard 1 i de la galeria llarga de baluard 2 

(ciutat i fortificacions de Tortosa: geografia i historia) 
7.8. Instal·lació elèctrica  
 
Entorn protegit: Esplanada est (glacis) amb la zona arbrada contigua i els vessants del 
barranc 
 
7.9. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

de vegetació, etc. 
7.10. Ordenació i adequació de l’accés de vehicles a l’esplanada  
7.11. Organització i adequació d’àrea d’aparcament general d’autobusos i cotxes  
7.12. Adequació de la part adjacent de glacis al camí cobert per a l’ús lúdico – paisat-
gístic 
7.13. Adequació del recorregut adaptat des del glacis al camí cobert i baluard 1 
7.14. Control i eliminació parcial de la vegetació en l’esplanada i el barranc  
7.15. Pla de pavimentació / absència de pavimentació 
7.16. Instal·lació elèctrica i de fontaneria, enllumenant públic i del monument 
7.17. Equipament amb papereres, banc, taules 
 
Itinerari d’unió (de fortí d l’Orleans a fortificació del turó Sitjar) 
 
7.18. Cotxe o bicicleta: camí d’Orleans, urb. Parc de Nivera, carretera la Simpàtica, car-

rer de les Esplanetes. 
7.19. Vianants: escales del vessant nord del turó d’Orleans, carretera la Simpàtica, ca-

mí nou del vessant sud de glacis del turó Sitjar. 
 
Sector 8. Fortificació de les Tenasses 
 
Subsector 1. Tenasses del segle XVII  
 
Fortí i muralles 
 
8.1. Restauració dels paraments i espais construïts, inclou reconstrucció de la zona de 

camí cobert 
8.2. Control i eliminació parcial de la vegetació 
8.3. Adequació de recorregut adaptat a l’interior del fortí 
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8.4. Us socio–cultural  
8.5. Instal·lació elèctrica i de fontaneria  
 
Entorn protegit  
 
8.6. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològica, 

de vegetació, etc. 
8.7. Recuperació d’antic camí de l’accés (des de la Pujada de lesTenasses), restaura-

ció del paviment original i de la porta d’entrada 
8.8. Nova àrea d’aparcament adjacent a la Pujada de lesTenasses 
8.9. Adequació de recorregut adaptat a l’exterior del fortí 
8.10. Control i eliminació parcial de la vegetació 
8.11. Instal·lació de la il·luminació del monument 
8.12. Accés i recuperació de la zona rocosa al sud del fortí, ús paisatgístico - cultural 
8.13. Pla de pavimentació / absència de pavimentació  
 
Subsector 2. Tenasses del segle XVIII 
 
Fortificació  
 
8.14. Restauració dels paraments, inclou la reconstrucció de la zona de camí cobert 
8.15. Formació d’una porta d’entrada en el portal de plaça d’armes 
8.16. Formació de proteccions d’aspecte unificat i integrador en l’ambient històric 
8.17. Control de la vegetació 
8.18. Adequació de recorregut adaptat dins del recinte 
8.19. Pla de pavimentació / absència de pavimentació en la plaça de armes 
8.20. Ús de revellí i fossat per arts escèniques 
8.21. Nou edifici d’equipament a la plaça d’armes, adossats al mur de tancament est: 

punt d’informació de visites, d’activitats organitzades (historia de les fortificacions, 
geologia i natura de les fortificacions, etc.) i instal·lació de sanitaris 

8.22. Equipament de placa d’armes per l’ús lúdico- paisatgístic, cultural, gastronòmic 
8.23. Instal·lació elèctrica i de fontaneria 
 
Entorn protegit  
 
8.24. Ordenació i adequació de l’accés de vehicles a l’esplanada nord-est 
8.25. Organització i adequació de l’àrea d’aparcament en la esplanada nord-est 
8.26. Recuperació del camí sud 
8.27. Formació d’un aparcament en l’entorn sud, contigu a la pujada de les Tenasses 
8.28. Adequació de part adjacent del glacis a camí cobert a l’ús lúdico – paisatgístic 
8.29. Senyalització de tots els espais del sector: itinerari, informació històrica, geològi-

ca, de vegetació, etc. 
8.30. Adequació de recorregut adaptat des de l’aparcament fins la fortificació 
8.31. Control i eliminació parcial de vegetació  
8.32. Instal·lació d’il·luminació del monument 
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2.2. Quadre de intervencions i d’usos proposats 

CAPÍTOL 1. TREBALLS PREVIS  

 
• Sondeig / excavació arqueològica / seguiment d’obres 
• Estudi històric i arquitectònic 
• Estudi geotècnic  
• Eliminació / control de vegetació 

 
CAPÍTOL 2. CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ 
 
2.1. Treballs en base natural 
 

• Consolidació de subsòl 
• Consolidació superficial  
• Drenatge en base natural 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
 

• Enderroc d’elements construïts posteriorment 
• Eliminació de vegetació 
• Aplicació de biocida  
• Neteja en sec / aigua 
• Sanejat de junts / rejuntat 
• Substitució de volums de fàbrica: maçoneria / maó / tàpia 
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica: maçoneria / maó / tàpia 
• Cosit d’esquerdes / fissures  
• Filtrat de consolidació 
• Formació de drenatges 
• Entonació cromàtica 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treba llada  
 

• Aplicació de biocida  
• Neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada 
• Segellat / cosit de fissures 
• Restitució de volum 
• Entonació cromàtica  
• Consolidació 
• Hidrofugació  

 
2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escale s 
 

• Restitució de sostre 
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• Retirada de terra / anivellament  
• Restauració de paviment 
• Restitució del pas de ronda / pas de l’accés 
• Consolidació de l’escala   

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 
 

• Restitució / restauració de tancaments 
• Sanejat d’arrebossats / substitució d’arrebossats 
• Consolidació d’arrebossats originals 

 
CAPÍTOL 3. INSTAL·LACIONS  
 

• Instal·lació elèctrica  
• Instal·lació de fontaneria, desguàs, connexió a la xarxa de sanejament  
• Il·luminació del monument 
• Col·locació de càmeres de vídeo control 

 
CAPÍTOL 4. ACCESSOS, ELEMENTS NOUS I EQUIPAMENT BÀS IC 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent 
• Area d’aparcament 
• Area d’aparcament 
• Punt d’ acollida i informació de visitants 
• Nou accés 
• Zona / camí parcialment pavimentat 
• Escala / rampa nova 
• Formació de proteccions 
• Panells de senyalització  
• Col·locació de papereres 
• Col·locació de banc / taules 

 
CAPÍTOL 5. USOS  
 

• Didàctic i divulgatiu 
• Cultural  
• Paisatgístic i lúdic 
• Gastronòmic  
• Hoteler existent  
• Sanitari existent 
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CAPÍTOL 6. ITINERARIS 
 
L’itinerari d’unió general denominat De fortí de l’Orleans a fortificació de les Tenasses, 
camí històrico-paisatgístic per les fortificacions de Tortosa, organitzat de grans trets de 
sud a nord,  és el següent: 
 
Sector 7. Fortí de l’Orleans  
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar  
Sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacents  
Sector 5. Muralles del barri del Rastre 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
Sector 8. Fortificació de les Tenasses  
 
Els itieraris especifics son els següents: 
 

• Itinerari de vehicles i bicicletes 
• Itinerari general de vianants  
• Itinerari parcial de vianants 
• Recorregut per pas de ronda / coronament amb canoneres 
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2.3. Intervencions i usos programats  

La restauració de cada sector es compon de diversos projectes, cadascun d’ells com-
plert i potencialment independent dels altres, els quals estan formats d’acord amb els 
Criteris d’intervencions i Programa d’actuació i d’ús i guiats pel Quadre d’intervencions. 
 
Ates la gran complexitat de l'entorn d’influència directa dels sectors -en diversos sectors 
els entorns es barregen-, considerem, el concepte d’entorn de dues maneres: 
 
1. Entorn com a unitat en cas d’una extensió relativament reduïda del sector: 

sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan, 7. Fortí d’Orleans. 
 

2. Entorn desglossat i relacionat amb distints trams en cas d’una gran extensió del sec-
tor: 
sector 2. Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan, sector 4. Fortí del Bonet i 
muralles adjacents, sector 5. Muralles del barri del Rastre, sector 6. Fortificació del 
turó Sitjar, sector 8. Fortificació de les Tenasses. 

 

Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan 

Projecte 1. Trams 1, 2, 3: Façana nord-oest, façana  nord 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i a revisar la 
il·luminació del monument. La visita a la muralla ha d’aportar un clar coneixement de les 
fortificacions medievals del conjunt; la coberta del baluard de Poterna de general Orte-
ga ha de ser una zona paisatgístic-lúdica i un lloc de descans en l’itinerari de vianants. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. Apuntem que dins la proposa es contempla l’excavació total 
de la torre 2. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i l’anàlisi complementària amb la documentació de nova recerca. 
S’estudiarà també la historia contemporània relacionada amb el castell. 

• Estudi geotècnic. El turó de la Suda té problemes de subsòl greus i continuats, 
coneguts ja en l’època medieval: l’estudi específic es obligatori. 
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Detall de la canonera de la torre 6 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base construï-
da. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
 
En els últims anys s’ha restaurat el llenç entre la torre1 (denominada Punta de Diamant) 
i la torre 2 (torre històricament coneguda com torre Blanca); en aquest llenç es proposa 
el manteniment continuat. La resta dels trams, amb l’exempció de la recent intervenció 
d’urgència en la torre 2, estan sense restaurar; l’actual projecte de la Reforma integral 
del Parador de turismo de Tortosa de l’any 2009 tampoc n’ inclou la restauració. 
 

• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Eliminació de conducció de des-
guàs de Parador nacional en el tram 2, entre les torres 5 i 6. 

• Eliminació de vegetació. S’elimina la vegetació dels paraments amb l’exempció 
d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments de la muralla i torres. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments de la muralla i torres. 

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria molt puntualment en 
els coronaments i els paraments en general; restitució amb fàbrica de tàpia se 
centrarà en el coronament del baluard de Poterna de general Ortega. 
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Vegetació en el tram 2 i desaigües entre les torres  5 i 6. 
 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  

• Formació de drenatges. Durant la restauració es renovaran tots els drenatges 
existents i se’n realitzaran puntualment de nous. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments de carreus. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Restitució del sostre. Una vegada excavada la torre 2, els treballs se centren en 
la restitució dels sostres i escales interiors amb elements de fusta.  

• Restauració de paviment. A realitzar amb morter de calç en la terrassa del sostre 
superior de la torre 2, inclòs la lamina d’impermeabilització.  

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Consolidació d’arrebossats originals. Es detectaran tots les restes d’arrebossats 
originals i es consolidaran. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica en la torre 2.  
• Il·luminació del monument. Restauració de la Il·luminació existent.  
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• Col·locació de càmeres de vídeo control. Col·locació de dues càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Els treballs se centren en tres acces-
sos: 

• torre 2. Una vegada excavada la torre, s’estudiarà l’accés original: l’accés restitu-
ït ha de ser el més semblant possible a l’original. 

• Baluard de general Ortega. Consolidació amb maçoneria i morter de calç de 
l’accés soterrani cap al baluard de les Bruixes. 

• Baluard de general Ortega. Es restituirà el malmès accés est al baluard de Po-
terna de general Ortega; ells treballs inclouran la retirada de terres i anivellament 
i la restitució de paraments amb maçoneria. 

• Zona / camí parcialment pavimentat. Pavimentació parcial i puntual amb pedra 
natural de la coberta del baluard de Poterna de general Ortega  

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en la coberta del baluard 
de Poterna de general Ortega. 

• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la coberta del baluard de Poterna 
de general Ortega. 

Projecte 2. Tram 4, 5: Façana est (interior) 

Tram 4 
 
El tram 4 ha sigut restaurat recentment, per aquest motiu nomes es proposen tres inter-
vencions:  
 
Capítol 2: Consolidació i restauració: 2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
 

• Realització de drenatges en la torre 9, que segueix amb visibles humitats,  
• Revestiment amb pedra dels ancoratges en el mur restituït  
• Eliminació de vegetació des paraments. 

 

  
Torre 9 restaurada, amb humitats persistents, i mur  restituït amb ancoratges a la vista 
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Tram 5 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i revisar la 
il·luminació del monument. La visita a la muralla ha d’aportar un clar coneixement de les 
fortificacions medievals i les i les seves posteriors remodelacions. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3.  

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb la documentació de nova recerca. 
S’estudiaran les distintes fases constructives i les remodelacions de les muralles. 

 

 
Tram 5 amb les restes de la torre 10 
 

   
Tram 5, torre 12. Possible emplaçament de la segona  entrada al castell 
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Tram 5, la segona entrada al castell al principi de  segle XX (exterior i interior), arxiu Borrell  
 

• Estudi geotècnic. El turó de la Suda té problemes de subsòl greus i continuats, 
coneguts ja en l’època medieval: l’estudi específic es obligatori. 

 
Capítol 2 . Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base construï-
da. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’elimina la vegetació dels paraments amb l’exempció 
d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments de la muralla i torres. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments de la muralla i torres. 

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria molt puntualment en 
els coronaments i els paraments en general.  

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  

• Formació de drenatges. Durant la restauració es renovaran tots els drenatges 
existents i se’n realitzaran puntualment de nous. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments de carreus. 
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Capítol 3. Instal·lacions  
 

• l·luminació del monument. Restauració de l’Il·luminació existent.  

Projecte 3. Trams 6, 7, 8: Façana est (exterior) 

Tram 6: Façana est (exterior) 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i revisar la 
il·luminació del monument. La visita a la muralla ha d’aportar un clar coneixement de les 
fortificacions medievals del conjunt. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3.  

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb la documentació de nova recerca.  

• Estudi geotècnic. El turó de la Suda té problemes de subsòl greus i continuats; la 
problemàtica de la base natural de la zona està reflectida en un plànol de 1795 
(volum 2, fitxes de l’estat conservació, p.32); l’estudi específic recomanat. 

 
Capítol 2 . Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl.  

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base construï-
da. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
 
En els últims anys s’ha restaurat el llenç entre la torre1 (denominada Punta de Diamant) 
i la torre 13 (l’actual torre de l’Homenatge): en aquest llenç es proposa el manteniment 
continuat, la realització de drenatges -segueix amb visibles humitats- i l’eliminació de 
vegetació des paraments. La restauració d’aquest tram se centra en zona de la muralla 
que envolta el cementeri islàmic. 
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Tram 6, zona de l’actual torre de homenatge i zona a l’exterior del cementeri islàmic. 
 

• Eliminació de vegetació. S’elimina tota la vegetació dels paraments.  
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 

major part del parament. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part del parament. 
• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-

ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Formació de drenatges. Durant la restauració es renovaran tots els drenatges 
existents i se’n realitzaran puntualment de nous. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments de carreus. 

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Consolidació d’arrebossats originals. Consolidació d’arrebossats originals en el 
cementiri islàmics. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Restauració de la Il·luminació existent.  
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Col·locació de dues càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Formació de protecció. Centrat en el cementiri islàmic. Des de l’excavació 
d’aquest espai que ha quedat sense protecció contra els fenòmens metrològics, 
continua la degradació de les valuosos restes excavades, especialment dels en-
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lluïts. Es proposa la protecció de l’espai amb una coberta de vidre laminat supor-
tada per una subtil estructura metàl·lica.  

 

 
L’estat d’abandó del cementiri islàmic 
 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

 
Trams 7, 8: Façana est (exterior) 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i revisar la 
il·luminació del monument. La visita a la muralla ha d’aportar un clar coneixement de les 
fortificacions medievals i les seves posteriors remodelacions.  
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3.  

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb la documentació de nova recerca. 
S’estudiaran les distintes fases constructives i les remodelacions de les muralles. 

• Estudi geotècnic. Estudi específic recomanat. 
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Llenç amb cos de guàrdia al principi del segle XX ( arxiu Borrell) i actualment 
 
Capítol 2 . Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base construï-
da. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’elimina la vegetació dels paraments.  
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 

major part dels paraments de la muralla. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments de la muralla. 
• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-

ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran.  

• Formació de drenatges. Durant la restauració es renovaran tots els drenatges 
existents i se’n realitzaran puntualment de nous. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments de carreus. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Restauració de la Il·luminació existent.  
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Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

Projecte 4. Tram 9: Plaça superior 

La plaça superior esta ocupada majorment per l’edifici del Parador nacional i els seus 
espais lliures – aparcaments, terrasses-; es tracta d’un complex que el projecte de la 
Reforma integral del Parador de turismo de Tortosa (any 2009) pretén actualitzar. El Pla 
director no contempla actuacions sobre aquest complex.Es proposa d’adequar els es-
pais soterrani de la plaça (passadissos, forns,...) per a visites. 
 

  
Polvorí al principi del segle XX (arxiu Borrell) i actualment 

Projecte 5. Entorn 

Entorn consta de: Zona adjacent a l’est de la torre  8 (el Matxo), pas de ronda nord, 
pas de ronda sud i voltants. 
 
Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais exteriors d’influència directa en la 
zona adjacent a l’est de la torre 8 (el Matxo); el pas de ronda nord ha estat adequat en 
els anys setanta i para la zona sud existeix un projecte, actualment en fase d’execució 
(Projecte d’urbanització del castell i parc de castell de Tortosa). Els espais restaurats 
tenen un ús de comunicació i paisatgístico-lúdic. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. Els 
estudis se centren en l’evolució i configuració, en els transcurs de segles, de la 
unió entre el castell de la Suda i les Avançades o les defenses a l’est anteriors a 
les Avançades. 

• Estudi geotècnic. Estudi específic recomanat. 
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• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en la zona adjacent a l’est de la torre 
8: aquí es troba el camí i el pas d’accés a la coberta del baluard de Poterna del 
general Ortega; en el pas de ronda nord és realitzarà un manteniment continuat 
de la vegetació. 

 
Capítol 2 . Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base construï-
da. 

 

  
Una escala nova i el pas d’accés a la coberta del b aluard de Poterna de general Ortega en la zona 
adjacent a l’est de la torre 8. 
 

 
Un muret en la base de la zona adjacent a l’est de la torre 8 a estudiar, consolidar i restituir. 
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en el muret de la base de la 
zona adjacent a l’est de la torre 8. 

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria puntualment en el mu-
ret base. 

• Formació de drenatges. Durant la restauració es renovaran tots els drenatges 
existents en el muret de la base de la zona adjacent a l’est. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
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• Instal·lació elèctrica. Revisió de l’enllumenat públic i enllumenament nou en el 
camí adequat de la zona adjacent a l’est. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Adequació del camí i del pas d’accés 
a la coberta del baluard de Poterna del general Ortega. 

• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació parcial amb pedra natural del camí 
d’accés a la coberta del baluard de Poterna de general Ortega. 

• Formació de proteccions. Col·locació de barrana de rodons de ferro forjat pintat, 
en el camí d’accés a la coberta del baluard de Poterna de general Ortega. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

 

Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan 
Subsector 1: Recinte de l’accés des de la Suda  

Projecte 1. Subsector 1 - Tram 1: muralla medieval sud, Glacis  

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tram 1 de la muralla i a realitzar 
una il·luminació del monument. La visita de la muralla ha de proporcionar un clar conei-
xement de les fortificacions medievals i la funció d’espai que delimiten; el passeig en el 
seu voltant i per pas de ronda hauria de ser un passeig paisagístico-lúdic. Les actuaci-
ons estan també dirigides a adequar l’espai de glacis com una zona paisagístico-lúdica 
amb recorregut adaptat, dotar-ho d’ enllumenant públic i de panells informatius amb his-
toria de la fortificació de la zona, flora, geologia,.... L’espai també ha de proporcionar un 
coneixement i la funció de glacis. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. Una de les finalitats de les excavacions es la possible defini-
ció del recorregut de la muralla medieval. 

• Estudi geotècnic. L’emplaçament i l’existència d’importants esquerdes en els pa-
raments –sobretot en muralla sud- obliguen la realització d’estudi específic del 
sector.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot l’espai. 
 
Capítol 2. Restauració i consolidació 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base.  
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2.2 .Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb 
l’exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments dels tres trams. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part del tram. 
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. A realitzar puntual-

ment en el coronaments. 
• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-

ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtració de lletada de morter de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els carreus i l’escut del portal 
de la Basa.                                                                             

 
2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Treball referit puntualment a tot el glacis. 
 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Instal·lació elèctrica. Enllumenant públic / revisió del enllumenat en tot el glacis. 
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Col·locació de càmeres de vídeo con-

trol. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Zona / camí parcialment pavimentat. En la zona arbrada, contigua a la muralla 
medieval sud, es crearà una zona de descans, parcialment pavimentada. 

• Formació de proteccions. Es restituiran les baranes en les escales i rampes de 
l’accés des de la Suda amb una barana de rodó ferro forjat pintat 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en el glacis. 
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la en la zona arbrada de descans.  
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Projecte 2. Subsector 1 - Trams 2, 3, muralla medie val est, muralla segle XVII 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments construïts i a 
realitzar una il·luminació del monument. La visita de la muralla ha de proporcionar un 
clar coneixement de les fortificacions medievals i la funció d’espai que delimiten; el pas-
seig en el seu voltant i per pas de ronda hauria de ser un passeig paisagístico-lúdic.  
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics com pas de ronda en tots dos 
trams. 

• Estudi geotècnic. L’estudi específic es recomanat. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base.  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb exempció 
d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments dels dos trams. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments dels dos trams. 

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. A realitzar en els co-
ronaments posteriorment a l’estudi de tots els detalls arquitectònics. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtració de lletada de morter de calç; es dedicarà una especial atenció 
a la muralla medieval est. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
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fugació. Tots els processos indicats se centren en els carreus i també carreus i 
l’escut del pas de la muralla medieval est. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Restauració de paviment. A realitzar en el pas de ronda de la muralla medieval 
est amb morter de calç, previ estudi dels paraments. 

• Consolidació de l’escala. Consolidació de l’escala en l’accés al pas de ronda 
amb pedra i morter de calç; manteniment de l’escala i rampa en l’accés des de la 
Suda. 

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en el parament extramurs de la 
muralla medieval est.  

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Formació de proteccions: Substitució de proteccions actuals (acer inoxidable, 
cables,..) en el coronament de la muralla medieval per un empit d’1 m d’alçada 
de maçoneria o barana de rodó de ferro forjat pintat. 

Projecte 3. Subsector 1 - Entorn 

Entorn consta de: Extramurs sud (vessant nord del b arranc del Rastre delimitat 
per la muralla medieval sud, pujada del Parador i e xtrems nord de les muralles 
del portal de l’Olivar i del fortí del Bonet), extr amurs nord (part dels jardins del 
Príncep adjacent a la muralla del segle XVII). 
 
Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa dels extramurs 
sud i nord; dotar la zona sud d’aparcament, de zona paisagístico-lúdica, d’ enllumenant 
públic i també de ordenar-hi els accessos. En general dotar l’entorn de panells informa-
tius amb historia de la fortificació de la zona, flora, geologia,... Les zones creades han 
de servir també com espais didàctico-divulgatius. Remarquem que la zona paisagístico-
lúdica extramurs sud és una part de zona paisagístico-lúdica més gran que continua 
fins a intramurs de l’extrem nord de la muralla del fortí del Bonet. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
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• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3.  

• Estudi geotècnic. L’emplaçament recomana la realització d’estudi específic del 
sector.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot l’espai amb especial atenció a 
la zona arbrada dels jardins del Príncep adjacent a la muralla. 

 

  
Zona arbrada del jardí del Princep 
 
Capítol 2. Restauració i consolidació 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. Restituir murs de con-
tenció vells i construir uns de nous de maçoneria i pedra en sec per a delimitar 
les zones de aparcament i zona paisagístico-lúdica a extramurs sud. Restitució 
de murets ruïnosos en la zona alta dels jardins del Príncep. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escales 

• Retirada de terra i runa / anivellament. Treball a realitzar en l’aparcament i zona 
paisagístico-lúdica a extramurs sud  

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Enllumenant públic / revisió de l’enllumenat públic. 
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Col·locació de dues càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Adequació de l’accés existent, Escala nova, Camí pavimentat. El portal medieval 
de la Basa s’adequarà com a pas de vianant en l’itinerari des d’extramurs de la 
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muralla de Portal de l’Olivar cap a la Suda o les Avançades formant una escala 
per a salvar el desnivell a extramurs del portal de la Basa; des de l’escala fins la 
placeta extramurs del portal de l’Olivar es crearà un camí igualment pavimentat 
de pedra natural. 

Zona amb el portal de la Bassa Zona extramurs sud 

• Zona / camí parcialment pavimentat. En el vessant sud pavimentació parcial amb
pedra natural: en els accessos a la zona d’aparcament, en l’aparcament i en
l’accés a la zona paisagístico-lúdica, inclou rampes i escales.

• Formació de proteccions. Les proteccions estaran formats per murets de maço-
neria en prolongació vertical de tots murs de contenció.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn.
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran puntualment en la en la zona paisa-

gístico-lúdica.

Subsector 2: Avançada 1 (segle XVII)  

Projecte 4. Subsector 2 - Trams 1, 2 Barbacanes sud i nord, 3, 4, 5, 6 Hornabec i 
Fossat 

Trams 1, 2: Barbacanes sud i nord (paraments construïts i l’espai que tanquen) 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments, adequar ac-
cessos a barbacanes, col·locar panells de senyalització i de realitzar una il·luminació 
del monument. La visita ha de proporcionar un coneixement d’aquests elements defen-
sius i la seva funció. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.
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• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.

• Estudi geotècnic. L’emplaçament i l’existència d’algunes esquerdes en els para-
ments recomanen la realització d’estudi específic del sector.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base.

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. Eliminació de tota vegetació.
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments del de les barbacanes.
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments del de les barbacanes.
• Sanejat / Restitució / Substitució de volums de fàbrica amb maçoneria / maó /

tàpia A realitzar en els coronaments de la barbacana sud; en la barbacana nord
es restituiran tots els paraments que manquen.

Estat actual de la barbacana nord. Es restituiran tots els paraments per a facilitar la comprensió de 
l’espai 
.  

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtració de lletada de morter de calç.

• Formació de drenatges. Durant la restitució de la barbacana nord es formaran
drenatges; en la barbacana sud es renovaran.

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb
una dissolució de pigments naturals.

2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 
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• Retirada de terres / anivellament original. Realitzar fins arribar a nivell original.

Capítol 3. Instal·lacions 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Col·locació de dues càmeres de vídeo
control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Treballs a realitzar en l’accés des de
el fossat i per sota de la rampa a la barbacana sud.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc).

Trams 3, 4, 5, 6: Hornabec, inclòs les rampes de l’accés a la plataforma superior 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts, adequar l’accés a Avançades 2, col·locar panells de senyalització, realitzar una 
il·luminació del monument i col·locar càmeres de vídeo control. La visita ha de proporci-
onar un coneixement d’aquests elements defensius i la seva funció. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.

2.1. Treballs en base natural 
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base



Pla director de les muralles de Tortosa 

  46 

 
Base de semibaluard sud 
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb 
l’exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments de l’hornabec. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments de l’hornabec, inclòs el pas amb volta cap a les Avançades 2. 

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada puntualment en els corona-
ments i paraments construïts en general. La intervenció es realitzada amb mate-
rials segon la preexistència.  

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats, in-
clòs els restaurats anteriorment, amb una dissolució de pigments naturals. 

 

  
Pas amb volta i sortida cap a les Avançades 2: La f letxa vermella indica la restitució de volum de 
maçoneria, la verda la consolidació d’arrebossats.  
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2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 
• Retirada de terres / anivellament original. Realitzar les en rampes d’accés a la

plataforma superior amb canoneres i en el pas amb volta cap a les Avançades 2 
fins arribar a nivell de terra original. 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-
noneres. 

• Consolidació de l’escala. Mínima intervenció de consolidació d’escales d’accés a
la plataforma superior amb canoneres amb morter de calç i maçoneria. Prèvia-
ment es sanejaran els paraments. 

2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Sanejat d’arrebossats / substitució d’arrebossats. Realitzar puntualment en els

paraments. 
• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en restes de morters amb em-

premtes d’encofrat en el pas cap a les Avançades 2. 

Capítol 3. Instal·lacions  

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica nova per a la il·luminació interior del
polvorí i del pas amb volta cap a les Avançades 2.

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

- Zona parcialment pavimentada. Una vegada anivellada la superfície de les rampes, es 
pavimentarà parcialment amb pedra natural. La rampa en zig-zag del semibaluard 
sud, es pavimentarà tota amb pedra, previ eliminació de l’actual paviment. 

Rampes i escales (nord i sud) en l’accés a la plataforma superior amb canoneres 

• Formació de proteccions: Substitució de totes les proteccions actuals (acer ino-
xidable, cables, fusta...) per unes altres resultat d’un estudi unitari per tot el con-
junt.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc)
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Fossat 
 
Les actuacions estan dirigides consolidar i restaurar l’espai del fossat, dotar-lo d’un re-
corregut adaptat, realitzar una instal·lació elèctrica, Il·luminar el monument i col·locar 
càmeres de vídeo control i panells informatius. La visita ha d’aportar la comprensió de 
l’origen i la funció d’aquet element defensiu. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot el fossat. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Drenatge en base natural. Es realitzen drenatges en direcció a les barbacanes. 
 
2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Treballs a realitzar fins el nivell original del sòl. 
 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica puntual i il·luminació rasant de tot 
l’espai. 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  
 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en el fossat. 
 
Subsector 3: Avançada 2 (segle XVIII)  

Projecte 5. Subsector 3 Tram 1, 2, 3, 4, 5: Falsabr aga sud, falsabraga nord, plaça 
d’armes i murs límits, esplanada  
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Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts, adequar-ne els accessos, realitzar una instal·lació elèctrica i il·luminació del mo-
nument i col·locar càmeres de vídeo control. Els espais de la plaça d’armes han de ser-
vir per a la realització de diverses representacions d’arts escèniques i accions culturals 
en general i també com l’espai d’us lúdic i paisatgístic. La visita d’aquests extens trams 
a d’aportar al visitant un clar coneixement de l’emplaçament de les Avançades i la seva 
relació amb la resta de les fortificacions de Tortosa. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca; in-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics i la seva contextualització amb la
resta de la construcció.

• Estudi geotècnic. La realització d’estudi específic del sector.
• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en els espais en general.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada dirigida especialment en les ex-

tenses bases de la falsabraga sud. 

Falsa braga nord i sud 

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb

l’exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments. 
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• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments. 

• Sanejat / restitució de volums de fàbrica. Intervenció centrada puntualment en 
els coronaments i paraments construïts en general. La intervenció es realitzarà 
amb materials segon la preexistència.  

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Formació de drenatges. Durant la restauració de paraments es renovaran els 
drenatges o es fan uns de nous. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats, in-
clòs els restaurats anteriorment, amb una dissolució de pigments naturals. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Retirada de terres i anivellament del sòl natural 
en el distints recintes per poder incloure recorreguts adaptats. 

• Consolidació de rampa. Treballs a centrar en la rampa d’accés a la plaça 
d’armes; es realitzarà amb maçoneria, llosetes de pedra natural i morter de calç, 
previ sanejament de la superfície a tractar. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica puntual en la plaça d’armes i 
il·luminació rasant de tots quatre espais.  

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Instal·lació de fontaneria, desguàs, connexió a la xarxa municipal de sanejament. 
Realitzar (amb dues preses d’aigua) en la plaça d’armes. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Substituir l’actual escala de l’accés a 
la plaça d’armes des de l’esplanada: és formarà una rampa de recorregut adap-
tat pavimentada amb pedra natural. 

• Formació de proteccions: Substitució de totes les proteccions actuals per murets 
de maçoneria o baranes de rodons de ferro forjat pintat. Una barana de rodons 
de ferro forjat pintat es col·locarà en la rampa. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc). 
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Projecte 6. Subsector 3 - Trams 6, 7, 8, 9: Hornabec, fossat, cos de guàrdia, en-
trada carlina, camí cobert, revellí  

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts d’aquest front est de les Avançades, a revisar les intervencions realitzades per 
l’Escola taller (paraments restaurats, la il·luminació del monument feta malbé per van-
dalisme i drenatges en la base natural), adequar els accessos a camí cobert, realitzar 
una instal·lació elèctrica i col·locar càmeres de vídeo control i panells d’informació. La 
visita ha d’aportar un clar coneixement de l’emplaçament d’aquest front i la seva funció 
en defensa de la Suda i de la ciutat. El seu ús també ha de ser lúdico-paisatgístic i cul-
tural (arts escenogràfiques); el cos de guàrdia s’utilitzarà per a la museïtzació (fortifica-
ció de Tortosa: mestres d’obra i enginyers militars; construcció i finançament). 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.

• Estudi geotècnic. La realització d’estudi específic del sector.
• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot el fossat i camí cobert.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base
• Drenatge en base natural. Revisió de drenatges existents en el fossat i voltants.

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb

l’exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments. 
• Sanejat / restitució de volums de fàbrica. Intervenció centrada puntualment en

els coronaments de cos de guàrdia i travessa del camí cobert. La intervenció es 
realitzada amb materials segon la preexistència; se restauraran tots els drenat-
ges des paraments. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
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es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats, in-
clòs els restaurats anteriorment, amb una dissolució de pigments naturals. 

Revellí i hornabec; aplicació de l’entonació cromàtica en els parament restaurats, consolidació 
d’arrebossats existents. 

2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escales 
• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-

noneres. 

2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Sanejat d’arrebossats / substitució d’arrebossats. Realitzar puntualment en els

paraments. 
• Consolidació d’arrebossats originals. Treballs a realitzar en els nombrosos restos

originals. 

Capítol 3. Instal·lacions 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica puntual en el polvorí i il·luminació rasant
de tot el fossat.

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

• Col·locació de càmeres de vídeo control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Adequació dels dos accessos al camí
cobert des de l’esplanada est (glacis): anivellament, pavimentació parcial amb
pedra natural i senyalització).

• Formació de proteccions. Substitució de totes les proteccions actuals per murets
de maçoneria o baranes de rodons de ferro forjat pintat.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc).
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Escala de l’accés des de el fossat a camí cobert: diversitat de baranes 

Projecte 7. Subsectors 2/3 - Entorn 

Entorn consta de: E xtramurs sud: delimitat per la falsabraga sud i la pujada de 
Sant Josep de la Muntanya; extramurs nord: compren la part del vessant sud del 
barranc de Cèlio contigu a la falsabraga nord, inclòs el camp de futbol; esplanada 
(glacis) est contigua al camí cobert. 

Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais exteriors d’influència directa de les 
Avançades 2 i 3 –un lloc entremig del conjunt de les fortificacions-, de dotar-los d’ en-
llumenat públic i de distints equipaments per a visitants: en aquest sentit es proposa la 
remodelació dels dos edificis construïts per l’Escola taller prop del camí cobert; els es-
pais remodelat han de servir per al punt d’informació i un grup de lavabos. L’esplanada 
est s’adequarà a com aparcament. Els espais restaurats tenen també un ús paisatgísti-
co-lúdic. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Prospecció arqueològica. Es realitzarà en els vessants del turó.
• Estudi geotècnic. La realització d’estudi específic orientat especialment a la zona

oest d’extramurs nord, al voltant del camp de futbol; l’estudi també es vàlid per a
la muralla de Remolins, tram 3 extramurs.

• Control / eliminació de plantes / terres. El treballs a realitzar en els dos extra-
murs. Especial atenció es posarà en la zona paisatgísticament degradada del
camp de futbol.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
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• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en els murets de marges ruï-
nosos dels extramurs sud i nord. La intervenció es realitzarà amb maçoneria i
pedra en sec.

Capítol 3. Instal·lacions 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació de l’enllumenat públic i instal·lació elèctrica en
els edifici de recepció, informació de visitants i grup de sanitaris.

• Instal·lació de fontaneria, desguàs, connexió a la xarxa de sanejament. A realit-
zar en els edifici de recepció, informació de visitants i grup de sanitaris.

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo
control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Ampliació i asfaltat del camí d’accés
per a vehicles des de la pujada de Sant Josep de la Muntanya fins a
l’aparcament amb especial èmfasis en el gir de la pujada capa l’esplanada.

• Area d’aparcament. Ordenació i adequació de l’esplanada est com a nou apar-
cament de vehicles (aprox. 3.000 m2).

Esplanada est (glacis) i edificis a remodelar 

• Punt d’acollida i informació de visitants. Renovació i adequació dels dos edificis
existents, a continuació de l’aparcament, com punt d’informació de visites, ins-
tal·lació de sanitaris i aula didàctica activitats organitzades .

• Zona / camí parcialment pavimentada. Treballs centrat en dues zones: 1. Crea-
ció d’una zona de protecció del monument, parcialment pavimentada amb pedra
natural, entre l’aparcament i el camí cobert, que inclou els dos edificis renovats.
La funció de la zona és separar l’aparcament del monument i servir com zona lú-
dico-paisagística. 2. Recuperació del camí des de l’esplanada est cap a la mura-
lla de Remolins, passant per extramurs nord. En aquest camí, que conduïa en el
seu temps fins a la fortificació de les Tenasses, es formaran trams d’escales i
zones pavimentades amb pedra natural.
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• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). Apuntem que la recuperació del
camí se tractarà també en els entorns de la muralla de Remolins i de les Tenas-
ses.

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn.
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona parcialment pavimentada

contigua a l’aparcament.

Sector 3. Muralles del barri de Remolins 

Projecte 1. Tram 1: tram nord amb la torre del Cèlio 

El tram s’ha restaurat recentment. El pas de ronda restaurat té un us com passeig his-
tòrico-paisatgístic des de la torre del Cèlio fins a les Avançades 1 (inclou els trams res-
taurats 2 i 3 de la muralla de Remolins). La visita a la muralla ha d’aportar un clar co-
neixement de les fortificacions medievals del conjunt. També es proposa realitzar una 
il·luminació del monument. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 2: Consolidació i restauració 

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Eliminació del sòcol de blocs de

formigó intramurs i realitzar una posterior consolidació del parament amb maço-
neria.  

• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en la major part del parament extra-
murs de la muralla i en la torre en general. 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la
major part dels paraments de la torre. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part del parament
extramurs de la muralla i en la torre en general. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada 
• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat

/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus. 

2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 
• Restitució del sostre. Actuació efectuada l’any 2000
• Restauració de paviment. En la terrassa del sostre restituït; en la terrassa

s’inclourà una lamina d’impermeabilització i renovació de drenatges de murs.
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2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Restitució / restauració de tancaments. A realitzar en les finestres i portes de la

torre amb tancament de fusta. 
• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en els possibles restes

d’arrebossats interiors de la torres. 

Capítol 3. Instal·lacions  

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica en els espais interiors de la torre.
• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb

possibilitat d’utilització d’energia solar.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

S’ha executat recentment un accés des de el recinte del Jardins del Príncep que ha de 
permetre un recorregut per tota la muralla fins les Avançades 

Projecte 2. Trams 2, 3: tram central amb el portal dels Jueus, tram sud amb la sor-
tida a les Avançades 1 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments dels dos 
trams i realitzar una il·luminació del monument. Es proposa restaurar el pas de ronda, 
unir-lo amb el tram ja restaurat i adequar la sortida a les Avançades 1. El pas de ronda 
restaurat té un us com passeig històrico-paisatgístic. La visita a la muralla ha d’aportar 
un clar coneixement de les fortificacions medievals del conjunt.  

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb la documentació de nova recerca.
Inclou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics del coronament, de les distintes
fàbriques, les seves unions i l’ unió dels trams 1 i 2.

• Estudi geotècnic. L’estudi específic del sector obligatori.

Capítol 2 . Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base, dirigida

especialment al tram 3. 
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2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. Eliminació total de les plantes dels paraments.  
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 

major part dels paraments. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments. 
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. A realitzar en dues 

zones: 
1. Puntualment en el coronament de la muralla.  
2. En restitució de l’empit del pas de ronda i en els paraments de l’accés des de 
les Avançades 1. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en el portal dels Jueus i puntual-
ment en els distints carreus del parament. 

 

  
Extramurs i intramurs del portal dels Jueus. 
 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Restauració de paviment. A realitzar en la totalitat del pas de ronda amb morter 
de calç; inclou la renovació dels drenatges existents. 

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 
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• Sanejat d’arrebossats. Sanejat d’arrebossats de morters de ciment pòrtland en
reparacions puntuals i rejuntat del parament sanejats amb morter de calç.

• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en els possibles restes
d’arrebossats originals en general.

Capítol 3. Instal·lacions 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. L’adequació de l’accés des de les
Avançades 1 esta inclòs en el capítol 2. Adequació de l’accés por el portal dels
Jueus.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).

Projecte 3. Entorn 

Entorn consta de: Muralles de Remolins: Intramurs: plaça de Menahem ben Sa-
ruq, travessera del Call, jardins del Príncep; extramurs: el carrer asfaltat, part 
central del barranc del Cèlio, part de vessant sud del barranc del Cèlio que és una 
zona compartida amb l’entorn de Avançades 2 i 3. 

Les actuacions estan dirigides a ordenar i adequar els espais exteriors d’influència di-
recta de la muralla de Remolins, revisar l’enllumenament públic, la ordenació de 
l’aparcament en la zona de la torre i de recuperar part del camí vers les Tenasses. Els 
espais restaurats tenen un ús paisatgístico-lúdic. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Estudi geotècnic. La realització d’estudi específic està orientat especialment a la
zona d’extramurs del tram 3, al voltant del camp de futbol, i es vàlid també per
les Avançades 1.

• Control / eliminació de plantes / terres. El treball se centrarà extramurs i intra-
murs del tram 3; en els jardins del Príncep s’han eliminat els xiprers pràcticament
adossats a la muralla. Es posarà especial atenció en la zona paisatgísticament
degradada del camp de futbol.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
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• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base, dirigida
especialment al tram 3.

Capítol 3. Instal·lacions 

• Instal·lació elèctrica. Revisió / d’instal·lació nova de l’enllumenat públic.
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo

control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Els treballs se centren en quatre zo-
nes.
1. El camí asfaltat i els voltants extramurs. Els voltants del tram 2 extramurs del
camí son molt degradat, amb escampats plens de runa, excrements i deixalla:
s’han d’estudiar la ordenació d’aquests espais degradats.
2. Travessera del Call. Per a adequar aquest estret carreró es proposa la retirada
de la reixa en l’accés, l’eliminació del paviment actual i un nou paviment amb pe-
dra natural; també es proposa el repàs i pintura de les façanes veïnes.

Travessera del Call 

3. Camí extramurs de tram 3. Recuperació del tram que correspon a la zona ex-
tramurs de la muralla de Remolins del camí que conduïa de Avançades 2 a Te-
nasses (en l’entorn d’Avançades se proposa la recuperació del tram correspo-
nent). Els treballs es realitzaran una vegada terminades les excavacions arqueo-
lògiques de la zona i comprenen la retirada de terra  i anivellament del terreny i la 
pavimentació parcial, amb pedra natural, del camí; el camí recuperat s’uneix en 
la zona del Portal dels Jueus amb el camí asfaltat. 
4. Zona central del barranc al voltants de la torre. Una zona degradada on es
proposa, per una banda la neteja continuada del barranc i per l’altra, a extra-
murs, la recuperació del tram del camí de Avançades 2 a Tenasses que corres-
pon a la zona. El traçat comença en el camí asfaltat al peu de la torre, passa pel 
camí del barranc per girar cap al vessant nord amb marges, fins unir-se a la pu-
jada de les Tenasses, prop de l’àrea de l’aparcament, tractada en l’entorn de les 
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Tenasses. Els treballs a realitzar comprenen moviments i retirada de terres, ani-
vellament del terreny i la pavimentació parcial, amb pedra natural, de la part del 
vessant nord. 

Recuperació del tram del camí de Avançades 2 a Tenasses en voltants de la torre 

• Area d’aparcament. Prohibició d’aparcament en la zona de la torre i ordenar
l’aparcament en la resta de la travessia de Mur.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn.

Sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacents 

Projecte 1. Tram 3: Fortí del Bonet, fossat, zona arbrada contigua als paraments 
oest 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments, adequar els 
accessos al fortí i el fossat, col·locar panells de senyalització, realitzar una instal·lació 
elèctrica –inclou l’enllumenat del monument-, de fontaneria, de desguassos i dotar el 
lloc de sanitaris i d’espai auxiliar en la zona arbrada contigua als paraments oest.  
Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existents i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi arquitectònics detallat amb la finalitat d’una restitució dels paraments
i detalls en ruïna històricament correcta.

• Estudi geotècnic. L’emplaçament i l’existència d’algunes esquerdes en els para-
ments obliguen a la realització d’estudi específic dels voltants del fortí.

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en els espais lliures del tram en ge-
neral.
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Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Enderroc del mur de separació

entre el fortí i la zona arbrada contigua als paraments oest i eliminació de pavi-
ment de morter en la planta superior. 

Mur de separació entre el fortí i la zona arbrada contigua a paraments oest. 

• Eliminació de vegetació. A realitzar en tots els paraments a l’interior i exterior del
fortí i del fossat, es poden respectar alguns exemplars de taperera (Capparis
spinosa).

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la
major part dels paraments exteriors i interiors del fortí –s voltes incloses-, del
fossat i en restes del mur d’accés.

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments exteriors i interiors del fortí –voltes -, del fossat i en restes del mur
d’accés.

• Sanejat / Substitució de volums de fàbrica: maçoneria / maó / tàpia. En cas
d’estat de deteriorament realment greu -puntualment coronament-, els volums es
substituiran amb materials iguals als originals

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica: maçoneria / maó / tàpia. Intervenció
centrada en tres zones:
1. coronaments ruïnosos
2. coronament ruïnós del fossat.
3. restes del mur en l’accés es reconstruiran fins l’alçada de 1,10 m sobre el ni-
vell de zona d’accés. 
La intervenció en els coronaments es realitzarà amb materials segon la preexis-
tència, en el mur del fossat amb maçoneria i en el mur d’accés amb carreus simi-
lars a preexistència. 
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• Cosit d’esquerdes / fissures. Filtrat de consolidació. Es localitzaran totes les es-
querdes dels paraments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; 
al mateix temps es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquer-
des i es consolidaran amb filtracions de lletada de calç.  

• Formació de drenatges. Restitució dels drenatges originals de les canoneres i la 
formació de drenatges nous en els mur de l’accés. Renovació del sistema de la 
recollida d’aigua del pati i el seu drenatge a l’exterior del fortí: el nivell superior 
del elements (pericó, canal,...) ha de estan en relació amb el nivell del paviment 
nou per a rebre una reixa de protecció. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades del fortí, en el portal de l’entrada i l’escut. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Intervenció es centra en cinc zones:  
1. zona arbrada contigua als paraments oest. Adequació d’una superfície de 
aprox. 80 m2 per a zona de lleure. 

 
2. fossat  
3. ordenació de nivells en el pati i des d’aquest a les dos sales. I 
4. rampa a planta superior. 
 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-
noneres. Estudi del paviment de les dos sales amb la intenció de la seva restau-
ració.  

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Restitució de tancaments. Restitució de porta de fusta de dues fulles en el portal 
d’entrada i de les portes de fusta d’una fulla en les dues sales. Col·locació de vi-
drieres en marcs de fusta en les dues obertures superiors de les sales. 

• Sanejat  / substitució d’arrebossats. Estudi dels arrebossats originals en tots els 
paraments de les dues sales amb volta; en cas d’extrema degradació, es substi-
tuiran per uns nous arrebossats de les mateixes característiques que l’original. 

• Consolidació d’arrebossats originals. Es consolidarà la major superfície possible 
d’arrebossats originals de la planta inferior.  

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica en el fortí i el nou edifici de lavabos i 
d’espai auxiliar. 
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• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

• Instal·lació de fontaneria, desguàs i connexió ala xarxa municipal de sanejament.
A realitzar al nou edifici de lavabos i d’espai auxiliar.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Zona amb paviment nou. 1. Paviment de pedra calcaria en el pati: es cuidarà
d’integrar el sistema de recollida d’aigua en el paviment; 2. en la superfície de
lleure adequada; 3. en la rampa i la planta superior es proposa una solera de
morter de calç armada, col·locada sobre una lamina d’ impermeabilització,
l’acabat final de llosetes de pedra calcaria. 4. Col·locació de vidre transitable en
la cisterna de la sala amb volta i pavimentació amb llosetes de pedra natural.

• Formació de proteccions. Col·locació de reixes de ferro forjat pintat en totes les
canoneres; per evitar l’ impacte visual des de l’exterior, les reixes es situaran a la
part posterior de les canoneres.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius del fortí i indicatius
de la situació del lloc.

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en la zona de lleure.
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona de lleure.

Projecte 2. Trams 1, 2: Muralla adjacent al nord i entorn 

Entorn consta de: Part del vessant nord del barranc del Rastre contigu a les 
Avançades, part del barranc del Rastre adjacent a la muralla nord (carrer del Por-
tal del Rastre, carrer Muralla del Rastre, pati del col·legi de la Mercè, voltants del 
carrer Callao, zona de aqüeducte). 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments, restaurar el 
pas de ronda des de la zona del col·legi de la Mercè fins la part baixa del vessant sud 
del turó de les Avançades i proposar il·luminació del monument. Els trams restaurats 
tindran un ús lúdico-paisatgístic i han d’aportar un coneixement de la fortificació de la 
zona. 

Les actuacions en l’entorn estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa dels 
dos trams, dotar els trams de zona paisagístico-lúdiques -l’espai intramurs del tram 
nord contigu a les Avançades- i d’enllumenat públic. i de panells informatius amb histo-
ria de la fortificació de la zona, flora, geologia,... Les zones creades han de servir també 
com espais didàctico-divulgatius. Remarquem que la zona d’intramurs del tram nord 
contigu a les Avançades és una part de zona paisagístico-lúdica més gran que s’estén 
a llarg de la muralla medieval sud de les Avançades i té l’accés des de aquesta ultima. 

Les actuacions previstes són les següents: 
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Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existents i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi arquitectònics detallat amb la finalitat d’una correcta restitució histò-
rica dels paraments i detalls en ruïna.

• Estudi geotècnic. L’emplaçament obliga la realització d’estudi específic dels vol-
tants de la muralla en la zona del fortí i en la zona sud del vessant del turó de les
Avençades.

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot l’entorn. Es dedica una espe-
cial atenció en els vessants sud i nord del barranc del Rastre, propers a la mura-
lla.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. S’elimina tota la vegetació dels paraments.
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments.
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments.
• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en tres zones:

1. coronament i paraments ruïnosos, inclou la restitució d’espitlleres.
2. murets de protecció -fins l’alçada de 1,10 m- i volums de pas de ronda del
tram indicat. Els volums de tapiats existents s’estudiaran i se consolidaran. 
3. Restitució de marges de pedra descoberts puntualment durant el control i eli-
minació de vegetació. 
La intervenció es realitzada amb maçoneria – en marges també amb pedra en 
sec- i amb materials segon la preexistència en el mur.  
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Tram de ronda a restaurar 

 
• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-

ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades.  

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terra i deixalles / anivellament. Treballs centrat puntualment en la 
creació de la zona paisagístico-lúdica a prop de les Avançades. 

• Restauració de paviment. Paviment de morter de calç en el pas de ronda restitu-
ït, inclou trams amb escales. 

• Restitució de pas de ronda. Restitució de pas de ronda de tram 1, especificats en el capítol 2.  
 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Restitució / restauració de tancaments. Col·locació de reixes de ferro forjat pintat 
de tancament -amb pany i clau- en els accessos al pas de ronda restaurat. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Instal·lació elèctrica. Revisió d’enllumenat públic i nou en la zona paisagístico-
lúdica. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
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• L’accés a la zona paisagístico-lúdiques en l’espai intramurs del tram nord contigu 

a les Avançades es tractarà en el sector de les Avançades. 
• Area d’aparcament.  

2. Limitació i ordenació d’aparcament en la zona de l’aqüeducte 
• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació parcial amb pedra natural de la de 

la zona paisagístico-lúdica a continuació de les Avançades.  
• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-

tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...) 
• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en la zona de lleure. 
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona de lleure. 

 

Projecte 3. Tram 4: Muralla adjacent al sud i entor n 

 
Entorn consta de: part de vessant sud de barranc de l Rastre contigu a fortí, tot el 
barranquet al sud del fortí i part de la zona arbra da dels terrenys de Sacerdots 
operaris diocesans de Sant Josep.  
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments construït i 
proposar il·luminació del monument. Els trams restaurats han d’aportar un coneixement 
de la fortificació de la zona. 
 
Les actuacions en l’entorn estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa del 
tram, dotar el sector de zona d’aparcament, de zona paisagístico-lúdiques en el barran-
quet, d’enllumenat públic i de panells informatius amb historia de la fortificació de la zo-
na, flora, geologia,... Les zones creades han de servir també com espais didàctico-
divulgatius. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existents i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. 

• Estudi geotècnic. L’emplaçament obliga la realització d’estudi específic dels vol-
tants de la muralla. 

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot l’entorn. Es dedica una espe-
cial atenció en l’exuberant vegetació de tot el barranquet. 
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Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Es proposa l’enderroc de totes les

instal·lacions relacionats amb la piscina i terraplenat d’aquesta, tots aquests 
elements situats a intramurs de la muralla sud. 

• Eliminació de vegetació. S’elimina tota la vegetació dels paraments.
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments.
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments.
• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en quatres zones:

1. coronament ruïnós, inclou la restitució d’espitlleres.
2. bretxa en el mur; la bretxa es reduirà a l’amplada de 2,50 m, preparat per
col·locar-hi el nou tancament. 
3. Restitució de marges de pedra descoberts puntualment durant el control i eli-
minació de vegetació. 
4. Construcció d’un mur de contenció nou en la zona de l’aparcament.
La intervenció es realitzada amb fàbrica similar a la preexistent i en els marges 
també amb la pedra en sec. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb lletada de calç.  

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 
• Retirada de terra i deixalles / anivellament. Treballs centrat en tres zones:

1. zona de creació d’aparcament en el límit sud-est del barranquet amb el camí
del barranc del Rastre.
2. puntualment en la zona paisagístico-lúdicas en el barranquet.
3. anivellament d’entrada al barranquet.

• Consolidació de l’escala. El treball es centra en l’escala adjacent a l’extrem sud
intramurs que es consolidarà amb pedra calcaria i morter de calç.

2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Restitució / restauració de tancaments. Col·locació en el pas de bretxa reduït de

reixa de dos fulles, de rodons de ferro forjat pintat, amb pany i clau 
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Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Instal·lació elèctrica. Revisió d’enllumenat públic i nou en el camí d’itinerari gene-
ral proposat. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

 
Lloc del barranquet proposat per l’adequació d’apar cament  

 
• Ordenació i adequació de l’accés existent. Els treballs es centres en els acces-

sos des de camí del barranc del Rastre cap el barranquet i cap el fortí i cap l’area 
d’aparcament.  

• Area d’aparcament. Es formarà un aparcament d’aprox. 400 m2, sense pavimen-
tació, en el límit sud-est del barranc amb el camí del barranc del Rastre. Mur de 
contenció en el capítol 2.1. El recorregut des de l’aparcament fins el fortí serà 
adaptat.  

• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació parcial amb pedra natural de la 
zona de l’accés al fortí i de la zona paisagístico-lúdiques en el barranquet. For-
mació d’una nova vorera pavimentada d’1 m d’amplada en el tram del camí del 
barranc del Rastre (aquest camí es molt transitable i manca de voreres) contigu 
al barranquet: aquesta vorera pertany al nou camí d’itinerari general que, en 
aquest cas, uneix el glacis del Sitjar amb el fortí del Bonet. 

• Formació de proteccions. Col·locació de barrana de rodons de ferro forjat pintat, 
en l’escala consolidada i en la vorera, en el límit amb l’aparcament. 
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Escala adjacent a l’extrem sud intramurs 
Tram del camí del barranc del Rastre contigu al barranquet: formació de vorera 

• Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i situació del lloc, historia,
biologia, geologia,...)

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en les zones de lleure.
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona de lleure.

Sector 5. Muralles del barri del Rastre 

Projecte 1. Tram 1: Muralla de portal de l’Olivar i entorn 

Tram 1: Muralla de portal de l’Olivar (Col·legis reals) 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments construïts, 
adequar els accessos i de realitzar una il·luminació del monument. La visita de la mura-
lla ha d’aportar un clar coneixement de les fortificacions medievals del conjunt i el pas 
de ronda renovat ha de ser un passeig paisagístico-lúdic. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics com el pas de ronda.

• Estudi geotècnic. L’emplaçament i l’existència d’algunes esquerdes en els para-
ments obliguen la realització d’estudi específic del sector.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
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• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base.

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Enderrocs de totes les edificaci-

ons auxiliars adossats a intramurs de la muralla. 
• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments.
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments de la muralla.
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments de la muralla.
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. A realitzar puntual-

ment en zones alliberades de vegetació.
• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-

ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb
una dissolució aiguosa de pigments naturals.

2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 
• Restauració de paviment. A realitzar en totalitat del pas de ronda amb morter de

calç. 
• Consolidació de l’escala. Consolidació i nou ancoratge d’escala metàl·lica de

cargol en l’accés al pas de ronda i consolidació de l’escala en l’accés en la pro-
ximitat del cos de guàrdia amb pedra i morter de calç. 

2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Restitució / restauració de tancaments. A realitzar en la reixa d’accés des de la

proximitat del cos de guàrdia. 

Capítol 3. Instal·lacions  

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Formació de proteccions. Col·locació d’una barana de rodons de ferro forjat pin-
tat en l’escala consolidada d’accés des de la proximitat del cos de guàrdia i pas
de ronda.

Entorn de tram 1: Intramurs (part de l’edifici de Departament d’Ensenyament inclòs el 
pati i la zona arbrada), extramurs (part del col·legi de la Mercè inclòs la zona amb 
l’element rodó de l’antiga fàbrica del gas). 

Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa del tram, ade-
quar els accessos existents i de crear-ne un de nou, instal·lar enllumenat públic i pa-



Pla director de les muralles de Tortosa 

71 

nells informatius amb historia de la fortificació de la zona, flora, geologia,... Les zones 
creades han de servir com espais didàctico-divulgatius i lúdic.  

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en la zona arbrada del Departament
d’Ensenyament.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural 
• Consolidació de subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic del tram, es procedirà

a una consolidació especifica del subsòl en la zona arbrada 

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Retirada de la zona alta del col·legi de

l’element rodó de l’antiga fàbrica del gas (col·locació en un nou emplaçament). 
• Sanejat / Substitució o Restitució de volums de fàbrica maçoneria. Un complex

treball centrat en els marges i murs de contenció de la zona arbrada del Depar-
tament d’ Ensenyament. Els murs renovats tindran integrades escales i rampes . 

• Formació de drenatges. A realitzar en els marges i murs de contenció.

2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 
• Retirada de terra / anivellament. Treballs a realitzar en la zona arbrada del De-

partament d’ Ensenyament. 

Capítol 2. Instal·lacions  

• Instal·lació elèctrica. Enllumenat públic i instal·lació elèctrica nous en la zona ar-
brada del Departament d’ Ensenyament i en el nou petit edifici d’ acollida de visi-
tants, informació, lavabos i bar en la mateixa zona.

• Instal·lació de fontaneria, desguàs, connexió a la xarxa de sanejament. A realit-
zar en el nou petit edifici d’ acollida, informació i bar en la mateixa zona.

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locarà una càmera de vídeo con-
trol.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. L’entrada a la zona arbrada del De-
partament d’ Ensenyament, al mateix moment que a d’intradós de la muralla, es
realitzarà des del carrer de la Providència a través del pas entre el Departament
d’ Ensenyament i el col·legi de la Mercè, el portal de l’Olivar obert de nou, el pati
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contigu i una porta de nova formació en el mur de tancament nord de pati. 
L’accés, amb recorregut adaptat, ha de ser degudament senyalat. 

Portal de l’Olivar Pati amb el portal de l’Olivar a la dreta 

• Zona / camí parcialment pavimentat. Pavimentació parcial amb pedra local de les
superfícies creades entre els marges i murs de contenció de la zona arbrada,
creant espais a diferents nivells amb diferents usos (lleure, didàctic,...); des de
l’espai a nivell superior s’accedeix per l’escala de cargol al pas de ronda.

• Formació de proteccions. Col·locació de barana de rodó ferro forjat pintat en
l’escala de nou accés i formació de murets de maçoneria en prolongació de
l’alçada dels murs de contenció en la zona arbrada.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, història, biologia, geologia,...).

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn.
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la en la zona d’arbrat organitzada i

adequada.

Projecte 2. Tram 2: Muralla de Santa Clara i entorn 

Tram 2: Muralla de Santa Clara 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts i de realitzar una il·luminació del monument. Es proposa un nou accés al pas de 
ronda des de l’extrem nord-oest de la muralla, actualment parcialment en ruïna. El pas 
de ronda restaurat té us com passeig històrico-paisatgístic des de baluard del Carme 
fins la plaça de Mossèn Sol. La visita a la muralla ha d’aportar un clar coneixement de 
les fortificacions medievals del conjunt.  

Les actuacions previstes són les següents: 
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Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb la documentació de nova recerca. 
Inclou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics de la zona de coronament en 
general i de l’ unió de la muralla amb la muralla de medieval de Sitjar en especial 
per a la possible renovació de continuïtat de pas de ronda; es investigarà la pos-
sibles existència dels espais interiors de les torres. 

• Estudi geotècnic. L’estudi específic del sector obligatori. 
 
Capítol 2 . Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments.  
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 

major part dels paraments de la muralla. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments de la muralla. 
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. A realitzar en dues ex-

tenses i complexes zones: 
1. Coronament de la muralla i de les torres, inclòs el pas de ronda i puntualment 
les espitlleres. 
2. Part de parament eliminat en la zona baixa del tram. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terra. Es retiraran volums de terra dels espaïs interiors de la torre. 
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• Restitució del sostre. Restitució de sostre en la torre en proa amb elements de
fusta.

• Restauració de paviment. A realitzar en totalitat del pas de ronda,la torre rectan-
gular inclòs, amb morter de calç i en la terrassa del sostre restituït; en la terrassa
s’inclou una lamina d’impermeabilització i la renovació de drenatges de murs.

2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Restitució / restauració de tancaments. A realitzar en les finestres i portes de la

torre amb tancament de fusta. 
• Sanejat d’arrebossats. Sanejat d’arrebossats no originals i rejuntat del parament

de la muralla adjacent a la part sud-est de la torre en proa. 
• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en possibles restes

d’arrebossats interiors de les torres. 

Capítol 3. Instal·lacions  

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica en els espais interiors de la torre en
proa.

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Escala nova. Escala en l’accés nou, situada a continuació del pas de ronda, en
l’extrem nord-oest de tram, integrada a l’ambient històric del lloc.

• Formació de proteccions. Col·locació d’una barana en la nova escala de l’accés
a pas de ronda.

Entorn de tram 2: Extramurs: el vesant nord-est de la torre quadrada, zona entre 
l’edifici de Sacerdots operaris diocesans de Sant Josep i la muralla, zona entre la 
plaça de Mossèn Sol, l’entrada a l’edifici i la muralla; intramurs: l’hort del convent 
de Santa Clara, zona entre la muralla i l’edifici d’antic convent de Sant Joan. 

Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa del tram, d’ ade-
quar els accessos actuals, d’instal·lar enllumenat públic i panells informatius amb histo-
ria de la fortificació de la zona, flora, geologia,... Les zones creades han de servir com 
espais didàctico-divulgatius i lúdic.  

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.
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• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en la part superior extramurs del
tram i intramurs: les plantes estaran a una distancia de almenys 5 m de la mura-
lla.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. A realitzar en l’espai contigu a la

torre en proa i voltants. 
• Control / Eliminació de vegetació. Els treballs se centren en el vesant nord-est de

la torre quadrada i en la vegetació propera a la muralla de convent de Santa Cla-
ra. 

• Sanejat /Restitució / Substitució de volums de fàbrica de maçoneria. Els treballs
se centren en els murs de contenció de la zona arbrada del vesant nord-est de la 
torre quadrada; en el límit amb desnivell en l’accés a la part extramurs; en els 
desnivells amb les murs degradats de la zona intramurs. En els murs es forma-
ran drenatges i es integraran escales i rampes de l’accés per a facilitar la comu-
nicació entre els distints nivells. 

2.4. Treballs en sostres, paviment, passos i escales 
• Retirada de terra / anivellament. Treballs a realitzar en les zones d’adequació de

l’accés des de la plaça de Mossèn Sol. 
• Consolidació de l’escala. Consolidació i restitució parcial de l’escala integrada en

el mur de contenció i que dona accés a la zona arbrada del vesant extramur de 
la torre quadrada. 

Capítol 3. Instal·lacions  

• Instal·lació elèctrica. Enllumenat públic / revisió del enllumenat en les zones ex-
tramurs i intramurs.

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locarà una càmera de vídeo con-
trol.

•  

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Treballs centrat en les zones de
l’accés des de la plaça de Mossèn Sol. La zona intramurs correspon a la terrassa
del aparcament soterrani del projecte municipal aprovat.
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Tram 2 vist des de la plaça Mossèn Sol i l’entorn degradat 

• Area d’aparcament. Per a cotxes es té en comte el futur aparcament soterrani de
la plaça de Mossèn Sol i la zona inferior de intramurs. Eliminació d’aparcament
en les zones extramurs

• Zona / camí parcialment pavimentat. Pavimentació parcial en la zona extramurs
inferior.

• Escala nova. Una escala nova escala entre la zona extramurs inferior per a facili-
tar l’accés al pas de ronda, integrada a l’ambient històric de la zona.

• Formació de proteccions. Es col·locaran baranes de rodó de ferro forjat pintat o
se formaran murets de maçoneria de proteccions en murs de contenció i entre la
zona extramurs inferior i la zona de l’accés.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn.

Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
Nota: Atès que és tracta d’exigències molt específics, en el sector no es tracta l’edifici de l’hospital de la 
Verge de la Cinta ni els espai de la seva directa influencia com és l’heliport i els aparcaments units direc-
tament a l’hospital (ambulàncies, serveix,...). 

Projecte 1. Tram 1: Baluard del Carme, muralla medieval, mur en tancament de 
fossat, fossat, entorn 

Tram 1: Baluard del Carme, muralla medieval, mur en tancament de fossat, fossat 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments, adequar els 
accessos a baluard i a la muralla medieval, col·locar panells de senyalització i de realit-
zar una instal·lació elèctrica. Els espais tenen un ús paisatgístico-lúdic. Per la seva con-
figuració han de servir de coneixement dels elements de fortificació moderna i medie-
val. 

Les actuacions previstes són les següents: 
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Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics com la unió de la muralla medie-
val amb la fortificació moderna; per a la possible renovació de continuïtat de pas
de ronda s’ha d’estudiar la zona de la unió de la muralla medieval amb la muralla
de Santa Clara.

• Estudi geotècnic. Es recomana  un estudi específic del sector.
• Eliminació / control de vegetació. Control de vegetació en el tram en general i

eliminació de vegetació a zona de fossat a rebaixar.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural.  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base
• Drenatge en base natural. Treballs units a la restitució de nivell original de fossat

en el parament nord-est del baluard.

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb exempció

d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la

major part dels paraments de baluard i elements de fortificació medieval. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-

ments de baluard i elements de fortificació medieval. 
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica. Intervenció centrada en quatre zones:

1. coronaments ruïnosos de baluard
2. muralla i torres medievals (rectangular adossada al baluard i octogonal inclosa
en el baluard). En la muralla es restituiran els empits del pas de ronda, en les tor-
res els coronaments. 
3. mur ruïnós de tancament de fossat.
4. conjunt del portal de Tarragona.
La intervenció en els coronaments es realitzarà amb materials segon la preexis-
tència, en els murs medievals amb maçoneria i en el portal amb carreus. Inclou 
la restitució dels drenatges originals de les canoneres i la formació de drenatges 
en els murs. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  
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• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb
una dissolució aiguosa de pigments naturals.

2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada 
• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat

/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades del baluard, en el portal de Tarragona, en els paraments de la torre 
octogonal i en la clau de volta incrustada en el parament est de baluard.  

2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 
• Retirada de terra / anivellament. A realitzar en zones de canoneres fins arribar al

paviment original, en pas interior a la barbacana, en la barbacana i en fossat 
nord-est fins arribar a nivell original.  

• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-
noneres: en cas de faltar es restituirà amb pedra natural. En el pas de ronda es 
restituirà el paviment amb morter de calç.  

• Consolidació de l’escala. Consolidació amb pedra i morter de calç de l’escala
existent i formació de l’escala nova amb pedra i morter de calç en l’accés al pas 
de ronda medieval des de l’interior del baluard; consolidació de l’escala adjacent 
a intramurs de mur de tancament de fossat que es consolidarà amb materials 
similars a la preexistència.  

2.5. Treballs en tancaments i acabats 
• Restitució / restauració de tancaments. Col·locació d’una reixa en el portal de

Tarragona i en la poterna de la barbacana. Restauració de les reixes en les en-
trades a torre octogonal i al pas interior. S’estudiarà prèviament aquesta entrada. 

Escala adjacent a intramurs de mur de tancament de fossat 
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Capítol 3. Instal·lacions 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb
possibilitat d’utilització d’energia solar.

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo
control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Per a poder accedir a baluard
s’ordenarà i adequarà la zona adjacent al portal de Tarragona (zona excavada
arqueològicament) i es formarà un pas fins a l’entrada asfaltada del pont. Aquest
espai exterior serà de recorregut adaptat. Els treballs de l’adequació seran la
consolidació amb morter de calç i protecció amb làmines de Geotèxtil de les res-
tes excavades, terraplenat i anivellament i pavimentació parcial amb pedra natu-
ral.

• Area d’aparcament. Eliminació de l’aparcament en el fossat i a la zona d’entrada
a baluard així que sigui possible la seva supressió i substitució per un altre 
aparcament hospitalari que respecti l’emplaçament monumental.

• Formació de proteccions. Col·locació de reixes en totes les canoneres i barana
de protecció en l’escala del mur de tancament del fossat i en la zona adjacent.
Tots els elements seran de rodó ferro forjat pintat. Per a evitar l’ impacte visual
des de l’exterior, les reixes es situaran a la part posterior de la canonera.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-

tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).
• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en la zona d’entrada.

Entorn de tram 1: Zones nord-est i est, vessant del turó adjacent a extramurs (part 
de la zona arbrada dels terrenys de  Sacerdots operaris diocesans de Sant Josep) 
i intramurs de la muralla medieval  

Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa del tram, dotar-
los d’equipament per a visitants i d’ enllumenat públic. També es proposa de crear en 
l’entorn un nou camí amb recorregut adaptat que transcorre des del glacis cap a fortí 
del Bonet. S’han de estudiar detalladament les propietats de les finques a tractar. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en el vessant adjacent a extramurs
de la muralla medieval, intramurs de la muralla de tancament de fossat i zona
arbrada dels terrenys de Sacerdots operaris diocesans de Sant Josep –zones
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accessible des del sector de fortí del Bonet- i en la zona del camí proposat cap a 
fortí del Bonet. 

 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.4. Treballs en paviments, passos i escales.  

• Retirada de terra / anivellament. A realitzar en el camí proposat cap a fortí del 
Bonet. 

 
Capítol 3. Instal·lacions 
 
- Instal·lació elèctrica. Renovació d’enllumenat públic i nou en el camí proposat. 
- Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació parcial amb pedra natural en el 
camí proposat cap a fortí del Bonet. 

• Rampa nova. Formació de rampes amb pedra natural en el camí proposat cap 
a fortí del Bonet. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i 
situació del lloc, historia, biologia, geologia,...) i indicatius del camí proposat. 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en el camí proposat. 

 

Projecte 2. Trams 2, 3, 4: Cortina nord, fossat, ba luard del Sant Crist, cortina sud, 
5: Baluard de l’Esperit Sant, barbacana  

Trams 2, 3, 4: Cortina nord, fossat, baluard Sant C rist, cortina sud 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments, restaurar la 
circulació en el coronament amb les canoneres, col·locar panells de senyalització i rea-
litzar una instal·lació elèctrica. Els espais tenen un ús lúdico-paisatgístic. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.  

• Estudi geotècnic. L’existència d’algunes esquerdes i carreus moguts en els pa-
raments del baluard obliguen la realització d’un estudi específic del sector.  
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• Eliminació / control de vegetació. S’eliminen els xiprers en el coronament de la 
cortina nord. 

 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural.  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base del tres 
trams. S'ha de dedicar una especial atenció a la base natural del mur del fossat. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. A realitzar en els tres trams en general. Es respectaran 
alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa) en els paraments de les corti-
nes i del baluard. 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments de cortines i baluard.  

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments de cortines i de baluard. 

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en tres zones:  
1. coronaments ruïnosos  
2. empit de fossat a reconstruir fins l’alçada de 1,10 m sobre el nivell de terra na-
tural. Inclou la restitució de la travessa del camí cobert. 
3. volums faltats en els paraments. 
La intervenció en els coronaments es realitzada amb materials segon la preexis-
tència, en el mur amb maçoneria. Inclou la restitució dels drenatges originals de 
les canoneres i la formació de drenatges en els mur de fossat. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades i cadenes de reforç vertical del baluard; es localitzen pedres tallades 
reaprofitades. 

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Realitzar en les zona de canoneres del corona-
ment fins arribar a paviment original. 
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• Restauració de paviment. En cas de falta de paviment en la zona de canoneres, 
aquest es restituirà amb pedra natural. El total de cortines i baluard ha de formar 
un recorregut paisatgístic fluït. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos elements nous i equipament  
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Consolidació amb pedra i morter de 
calç de l’accés amb l’escala des de el camí cobert a fossat. Col·locació de pro-
teccions noves de rodó de ferro forjat pintat.  

 

 
Accés des de el camí cobert a fossat 

 
• Area d’aparcament. Eliminació parcial de l’aparcament de la zona del fossat i to-

tal a baluard.  
• Rampa nova. El els dos extrems –nord i sud- del recorregut paisatgístic del coro-

nament de les canoneres es formaran sendes rampes d’accés. 
• Formació de proteccions. Col·locació de reixes en totes les canoneres; per a evi-

tar l’ impacte visual des de l’exterior, les reixes es situaran a la part posterior de 
la canonera.  

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment. 
 
Tram 5: Baluard de Esperit Sant, murs de tancament adjacent (barbacana) 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments, adequar ac-
cessos a baluard i la barbacana, col·locar panells de senyalització i de realitzar una ins-
tal·lació elèctrica. La visita del baluard i de la barbacana a d’aportar un coneixement de 
la relació fortificació del turó de Sitjar amb el fortí d’Orleans.  
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Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3, especialment centrada en el coneixement de la zona de la 
barbacana i la seva relació amb la caponera del fortí de l’Orleans.  

 

  
Zona de barbacana, any 1837 
 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics i la seva contextualització. 

• Estudi geotècnic. L’emplaçament -esllavissada històrica en el tram 6 o despre-
niments al voltants de la barbacana- obliguen la realització d’un estudi específic 
del sector.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar a la barbacana.  
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural.  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base amb es-
pecial dedicació en la base de la barbacana. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’elimina la vegetació dels paraments del baluard amb 
exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments del baluard.  

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments del baluard. 

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció es centra en tres zones:  
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1. coronaments ruïnosos  
2. murs de la barbacana en general a reconstruït fins l’alçada de 1,10 m sobre el 
nivell de terra natural.  
3. mur amb la poterna contigu a la barbacana. 
 

  
Mur amb la poterna 

 
La intervenció en els coronaments es realitzada amb materials segon la preexis-
tència, en el mur amb maçoneria. Inclou la restitució dels drenatges originals de 
les canoneres i la formació de drenatges en els mur de barbacana. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats, in-
clòs els restaurats anteriorment, amb una dissolució aiguosa de pigments natu-
rals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades i cadenes de reforç vertical del baluard.  

 
2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Realitzar en les zona de canoneres del corona-
ment fins arribar a paviment original.  

• Restauració de paviment. En cas de falta de paviment en la zona de canoneres, 
aquest es restituirà amb pedra natural.  

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 
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• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos elements nous i equipament 
 

• Nou accés. Nou accés a la barbacana situat al flanc est del baluard format per 
escales i zones pavimentades amb pedra natural. 

• Formació de proteccions. Col·locació de reixes en totes les canoneres, també en 
les restituïdes ; per a evitar l’ impacte visual des de l’exterior, les reixes es situa-
ran a la part posterior de la canonera. Formació d’un nou tancament entre la 
barbacana i el camí d’entrada cap el portal de la cortina sud. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment. 

Projecte 3. Entorn de trams 2, 3, 4: Zona est (glac is) 

Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais d’influència directa dels trams, do-
tar-los d’equipament per a visitants, de crear un nou camí esglaonat en el vessant est 
que uneix la carretera Simpàtica directament amb el glacis; s’ha de realitzar la revisió d’ 
enllumenat públic. Els espais tenen també ús paisatgístico-lúdic. 
 

 
L’estat actual de la zona proposada per el camí 

 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics i la seva contextualització. 

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tota la zona. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica maçoneria. Una vegada estudiats les 
restes dels murs en el glacis, aquest es sanejaran i restituiran fins a l’altura de 
1,00 m.  
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2.4. Treballs en paviments, passos i escales 

• Retirada de terra / anivellament. Una vegada estudiada tot el glacis, a realitzar 
en diverses zones, especialment en el nou camí proposat en el vessant que 
uneix la carretera la Simpàtica amb el glacis. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Renovació d’enllumenat públic i nou en el camí proposat. 
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Actuació a realitzar en l’accés des del 
carrer de les Esplanetes a l’aparcament actual en la zona del glacis y des de 
l’aparcament cap al fossat. 

• Area d’aparcament. 1. Restringir la zona d’aparcament actual caòtic en el glacis, 
diferenciar amb pavimentació els vials a peu de la zona d’aparcament (aprox 
1.000 m2).  

• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació del camí proposat en el vessant 
nord-est del glacis que uneix la carretera Simpàtica amb l’aparcament amb lloses 
de pedra natural. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius de conjunt fortificat, 
de situació del lloc, de historia, de biologia,... i indicatius del camí proposat. 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en la zona. 

 

Projecte 4. Trams 6, 7: Zona de muralla medieval de sapareguda, vessant sud-oest 
del turó, mur del convent de Santa Clara i l’entorn .  

En el cas de trams 6 i 7, complex i amb relativament poques restes construïdes, les ac-
tuacions estan dirigides tant a restaurar i consolidar els paraments, com a ordenar els 
espais d’influència directa i dotar-los d’equipaments per a visitants i d’enllumenat públic. 
Per la seva configuració, l’ús de l’entorn és lúdico-paisagístic. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. Una de les finalitats de les excavacions és la definició del re-
corregut de la muralla medieval. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.  



Pla director de les muralles de Tortosa 

  87 

• Estudi geotècnic. L’existència de sorgiments d’humitats a la base del mur que lí-
mita amb el convent de Santa Clara recomanen la realització d’estudi específic 
del sector.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tot l’entorn. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural 

• Consolidació de subsòl. Sí aixï s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl de la zona de Santa Clara. 

• Consolidació superficial. Consolidació superficial i correctament integrada en 
l’entorn de la zona de Santa Clara; es cuidaran els drenatges de la base i del 
mur. 

 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Rebaix fins l’alçada d’1 m del ur 
de tancament de carrer de la Murada de Sant Joan. 

• Eliminació de vegetació. S’elimina la vegetació dels paraments de mur de Santa 
Clara. 

• Aplicació de biocida, Neteja en sec / aigua. Se realitza en els paraments del mur 
de Santa Clara. 

• Sanejat de junts / rejuntat. Es realitza en els paraments del mur de Santa Clara. 
• Sanejat / Restitució de volums de fàbrica amb maçoneria. Intervenció es centra 

en tres zones:  
1. En cas de que els sondejos arqueològics determinen el recorregut de la mura-
lla del tram 6, aquesta es reconstruirà fins una altura de 0,60 cm; es cuidaran els 
drenatges. 
2. Diferents murets de contenció en la vessant oest del tram 6; es cuidaran els 
drenatges. 
3. Coronaments del mur de Santa Clara. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 
 

2.4. Treballs en sostres, paviments, passos i escales 
• Retirada de terra / anivellament. La intervenció es centra en dos zones:  

1. Adequació de la zona del turó entre el mur de Santa Clara i el nou carrer de 
l’accés i el mur medieval del baluard Carme.  
2. Adequació de la zona degradada de tram 6 entre l’escala de carrer de Murada 
de Sant Joan i baluard de l’Esperit Sant.  
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Muralla desapareguda al principi del segle XX, al f ons baluard Esperit Sant, arxiu Borrell 
 

 
Zona de la muralla desapareguda a prop del baluard Esperit Sant 

 

 
Zona de la muralla desapareguda a prop de carrer de  Murada de Sant Joan. La fletxa indica 
el mur a rebaixar.  

 
• Restitució del pas de ronda. En cas que els sondejos arqueològics determinin el 

recorregut de la muralla del tram 6, el pas de ronda es reconstruirà, en forma de 
camí, a nivell de terra, adjacent al recorregut de la muralla i això entre l’escala de 
carrer de la Murada de Sant Joan i baluard de l’Esperit Sant. En cas de no trobar 
cap vestigi arqueòlogic, el pas es traçarà igualment en l’espai indicat. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Revisió d’enllumenat públic i nou en el camí de ronda pro-
posat. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 
control. 
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Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Consolidació de l’escala de l’accés 
del carrer de murada de Sant Joan i voltants, integració de la zona en el pas 
/camí de ronda restituït. 

 

  
Zona de l’escala de l’accés del carrer de murada de  Sant Joan. La fletxa indica el mur a rebaixar.  
 

• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació amb pedra natural de la zona ani-
vellada adjacent al mur de Santa Clara (formació de drenatges) i del pas de ron-
da entre el carrer de la Murada de Sant Joan i el baluard de l’Esperit Sant.  

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius del conjunt fortificat i 
indicatius de la situació del lloc. 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en els dos trams. 

 

Sector 7. Fortí de l’Orleans 

Projecte 1. Trams 1, 2: Baluards 1 i 2, reducte d’e ntrada, accessos en zona poste-
rior, mur de tancament nord-oest, caponera, Tram 3:  Fossat, camí cobert 

Trams 1, 2: Baluards 1 i 2, reducte d’entrada, acce ssos en zona posterior, mur de 
tancament nord-oest, caponera 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts, adequar-ne l’accés, de realitzar una instal·lació elèctrica dins del fortí i col·locar 
càmeres de vídeo control. Els espais interiors han de servir de museïtzació: geografia i 
historia de fortificacions de Tortosa; l’espai superior restaurat del baluard 2 té un ús lú-
dic i paisatgístic. La visita del fortí a d’aportar un clar coneixement de l’emplaçament de 
les fortificacions en general i la relació del fortí amb la fortificació del turó de Sitjar en 
especial. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 
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• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. In-
clou l’estudi d’elements i detalls arquitectònics i la seva contextualització com 
l’escala al pas de fuselleres en el reducte d’entrada, pas de fuselleres i les ma-
teixes fuselleres entre d’altres. 

• Estudi geotècnic. L’emplaçament i l’existència d’algunes esquerdes en els para-
ments obliguen a la realització d’un estudi específic del sector.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en els trams en general. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, es procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S’eliminen plantes en tots els paraments amb 
l’exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments dels baluards 1 i 2, reducte d’entrada, mur de tanca-
ment de la caponera i mur de tancament nord-oest.  

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments de baluards 1 i 2–inclòs polvorí i galeria llarga-, reducte d’entrada i mur de 
tancament de la caponera.  

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en cinc zones:  
1. coronaments ruïnosos  
2. mur de tancament nord-oest a reconstruïr fins a l’alçada de 1,10 m sobre el ni-
vell del pas de baluard 1 al baluard 2. 
3. mur ruïnós de tancament del baluard 1 contigu a reducte. 
4. murs de contenció de les rampes de l’accés a canoneres.  
5. restitució de la travessa en el camí cobert  
La intervenció en els coronaments es realitzarà amb materials segon la preexis-
tència, en els murs amb maçoneria. Inclou la restitució dels drenatges originals 
de les canoneres i la formació de drenatges en els murs de tancament; la traves-
sa serà de tàpia. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran els volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es con-
solidaran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats, in-
clòs els restaurats anteriorment, amb una dissolució aiguosa de pigments natu-
rals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  
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• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren puntualment en els carreus de les 
cantonades i arc d’entrada al polvorí. 

 
2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terres / anivellament original. Realitzar en les zona de canoneres fins 
arribar a paviment original, en rampes de l’accés a les canoneres i en el reducte 
fins arribar a nivell de terra original. 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-
noneres. 

• Restitució de pas de l’accés. A realitzar per a poder accedir a les fuselleres del 
coronament del reducte amb elements de fusta. 

• Consolidació de l’escala. Consolidació de l’escala de l’accés a les fuselleres amb 
morter de calç i maçoneria. Mínima intervenció de consolidació amb morter de 
calç i maçoneria en l’escala de la caponera. Prèviament es sanejaran els para-
ments. 

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Restitució de tancaments. Col·locació d’una reixa de dues fulles, de ferro forjat 
pintat, en la porta d’entrada al reducte. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació elèctrica nova per a il·luminació interior dels es-
pais del polvorí, de la cova i de la galeria. 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Ampliació de pas d’entada al reducte 
amb passarel·la de fusta protegida amb barana de rodons de ferro forjat pintat. 

• Zona / camí amb paviment nou. Pavimentació parcial del reducte i pavimentació 
total del polvorí amb pedra natural. 

• Formació de proteccions. Col·locació de reixes de ferro colat pintat en totes les 
canoneres; per a evitar l’ impacte visual des de l’exterior, les reixes es situaran a 
la part posterior de la canonera.  

 
Tram 3: Fossat, camí cobert  
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i accessos 
originals. L’ús del tram es paisatgístico-lúdic; ha de servir també de coneixement 
d’elements de fortificació moderna. 
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Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs  

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en el tram en general.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació de vegetació. Puntualment en tots els paraments.
• Aplicació de biocida Puntualment en tots els paraments.
• Neteja en sec / aigua. Puntualment en tots els paraments
• Sanejat de junts / rejuntat. Puntualment en tots els paraments
• Restitució de volums de fàbrica de maçoneria / tàpia. Intervenció centrada en

tres zones:
1. mur perimetral de camí cobert fins a l’alçada de 0,60 cm
2. volums de mur de camí cobert en la zona sud-est del baluard 2
3. mur de tancament nord-est del fossat fins a l’alçada de 1,50 m sobre el nivell
de pas de l’accés. Aquest mur es proposa per a poder tancar el recinte. 
4. de murets en els dos accessos des de el glacis al camí cobert.

• Formació de drenatges. Puntualment relacionats amb la restitució de murs.
• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats, in-

clòs els restaurats anteriorment, amb una dissolució aiguosa de pigments natu-
rals.

Mur de tancament original al nord del fortí, any 1837 Mur de tancament proposat  
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Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament bàsic 

• Ordenació i adequació d’accessos originals. Anivellament dels dos accessos 
des de el glacis al camí cobert.  

Projecte 2. Entorn de fortí: L’esplanada est i la zona arbrada contigua i els ves-

sants del barranc  

Les actuacions estan dirigides a ordenar els espais exteriors d’influència directa del for-
tí, de dotar-los de distints equipaments per a visitants i d’enllumenat públic. En aquest 
sentit recordem, que el fortí d’Orleans esta proposat com el lloc de partida en el recor-
regut pel conjunt de les fortificacions; per aquest motiu es proposa la creació d’un punt 
d’informació, un grup de lavabos i una zona d’aparcament general. Els espais tenen 
també l’ús paisatgístico-lúdic.

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Control / eliminació de plantes / terres. El treballs a realitzar en la zona ar-
brada entre el camí de l’Orleans i l’aparcament i en els vessants del barranc. 

Capítol 3. Instal·lacions  

• Instal·lació elèctrica. Revisió d’enllumenat públic.

• Instal·lació de fontaneria. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de ví-
deo control. 

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Ampliació i asfaltat del camí de 
l’accés per a vehicles des de camí de l’Orleans fins l’aparcament. Manteniment 
de l’escala de l’accés des de la carretera Simpàtica, restitució de barana trenca-
da. 

• Area d’aparcament. Ordenació de l’aparcament 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de ví- Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de ví- Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de ví-
deo control. 
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• Zona / camí amb paviment nou. Creació d’una zona d’uns 5 m d’amplada de pro-
tecció del monument entre l’aparcament i el camí cobert, parcialment pavimenta-
da. La funció de la zona es la d’evitar l’aparcament en veïnat directa del monu-
ment al mateix temps que serveix com zona lúdico-paisagística.  

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn. 

• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona d’arbrat a prop d’edifici de 
Betania. 

Sector 8. Fortificació de les Tenasses 

Subsector 1. Tenasses del segle XVII 

Projecte 1. Subsector 1 - Trams 1, 1A, 2, 3: Fortí (exteriors i interiors)  

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts, adequar-ne els accessos, de realitzar una instal·lació elèctrica, fontaneria i des-
guassos dins del fortí, instal·lació de lavabos en el pati i col·locar càmeres de vídeo 
control. Els espais interiors restaurats poden tenir un ús socio-cultural i, en el corona-
ment amb el pas de ronda i canoneres, un ús paisatgístico-lúdic. La visita del fortí tam-
bé a d’aportar un clar coneixement de seu emplaçament i la relació amb el barri de 
Remolins, les Avançades, la Suda i amb el territori en general.  

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs  

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. 

• Estudi geotècnic. Es recomana un estudi específic del sector.  

• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en el pati i la planta superior amb 
canoneres. 

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
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2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Enderroc de l’edifici adossat al pa-

rament sud del fortí. Aquest edifici, malgrat un cert interès històric, és evident-
ment posterior a la construcció del fortí, es una construcció precària i distorsiona 
els espais exteriors. 

• Eliminació de vegetació. S'eliminen plantes en tots els paraments amb 
l’exempció d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments del fortí. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments del fortí. 

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en dues zones:  
1. coronaments ruïnosos  
2. puntualment en els paraments construïts. 
3. garites de les cantonades. 
La intervenció en els coronaments es realitzarà amb materials segon la preexis-
tència, en la resta de paraments construïts amb fàbrica de tàpia, maçoneria, car-
reus o maó. Inclou la restitució dels drenatges originals de les canoneres.  

 

   
Cantonada est del semibaluard; cercle vermell: rest itució amb maó, cercle negre: restitució 
amb tàpia; cercle roig: restitució amb carreus. 
Portal d’entrada i arcs en suport del pas de ronda:  restitució amb maçoneria, acabat arre-
bossat. 
 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 
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2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments amb carreus. 

 
2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terres / anivellament original. Realitzar en les zona de canoneres fins 
arribar a paviment original, en el pati i en els espais interiors. 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-
noneres.  

• Restitució de pas de l’accés. A realitzar per a poder accedir a les dues garites de 
les cantonades es restituiran els accessos respectius . 

• Consolidació de l’escala. Consolidació d’escala d’accés a les canoneres i la cis-
terna amb morter de calç i maçoneria. Prèviament se sanejaran els paraments. 

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Restitució de tancaments. Es restituiran tots els tancaments practicables del fortí, 
inclòs la porta del portal d’entrada amb elements de fusta. 

• Substitució de arrebossats. Els arrebossats es substituiran el els paraments del 
pati i els espais interiors, segons les restes preexistents. 

• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en els restes d’arrebossats de 
paraments d’espais interiors i exteriors del fortí. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Nou enllumenat públic i instal·lació elèctrica en el fortí. 
• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 

possibilitat d’utilització d’energia solar. 
• Instal·lació de fontaneria, desguàs, connexió a la xarxa de sanejament. A realit-

zar en el grup de lavabos, de nova construcció, en el pati. 
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  
 

• Grup de sanitaris. Es considera imprescindible que el fortí disposi d’un grup de 
sanitaris; aquest es construiran, integrats a l’ambient, en el pati, adossats al pa-
rament del polvorí. 
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Pati del fortí amb la indicació del possible emplaç ament dels sanitaris. 

 
• Zona amb paviment nou. S’estudiarà si existien paviments a l’interior del fortí i el 

pati, els espais dels arc de suports de pas de ronda inclosos. En cas de 
l’existència de restes antics, els paviments es restituiran, en cas de no existir res-
tes, es realitzaran nous paviments amb pedra natural. 

• Rampa nova. Es crearà una rampa pavimentada de pedra natural en el portal 
d’entrada: tot el recorregut per la planta baixa serà adaptat. 

• Formació de proteccions. Col·locació de reixes en totes les canoneres de rodó 
ferro forjat pintat. 

 
• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-

tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 
• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn. 

 

Projecte 2. Subsector 1 - Trams 4, 5, 7: Murs later als de tancament est i oest, fos-
sat i camí cobert, Trams 6, 8: Mur de tancament sud , espais adjacents a fortí 

Trams 4, 5, 7: Murs laterals de tancament est i oes t, fossat i camí cobert 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar, consolidar i restituir els paraments construïts, ade-
quar-ne els accessos, realitzar una instal·lació elèctrica i col·locar càmeres de vídeo control. 
Remarquem que l’àrea de fossat i camí cobert, atès el seu estat de ruïna, serà excavada en 
la totalitat. La visita al trams ha d’aportar un coneixement de la funció dels elements defen-
sius de les fortificacions amb baluards. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs 
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3; l’àrea de fossat i camí cobert serà excavada en la totalitat. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.  

• Estudi geotècnic. Es recomana un estudi específic del sector  
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• Eliminació / control de vegetació. A realitzar sobre tot en el tram 7 amb la super-
visió arqueològica. 

 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S'eliminen plantes en tots els paraments.  
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 

major part dels trams 4 i 5. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels trams 4 i 

5. 
• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en tres zones:  

1. parts ruïnoses del tancament est  
2. parts ruïnoses del tancament oest 
3. elements defensius de l’àrea del fossat i camí cobert, una vegada excavada 
aquesta àrea i identificats els elements.  
La intervenció se realitzarà amb maçoneria i es restauraran tots els drenatges 
des paraments.  

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç.  

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució de pigments naturals. 

 
2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Anivellament original. Realitzar en el tram 7, una vegada excavat aquest i identi-
ficats els elements.  

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 
possibilitat d’utilització d’energia solar. 

• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de vídeo 
control. 

 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  
 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn. 
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Tram 6, 8: Mur de tancament sud, espais adjacents a  fortí al sud i est 
 
Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar els paraments, els espais entre el 
fortí i els murs de tancament (fortí – mur sud, fortí –mur oest, tram del camí entre els 
murs sud i oest) i a realitzar una il·luminació del monument. La visita del mur i dels es-
pais ha d’aportar un coneixement de l‘emplaçament del fortí i de la seva funció. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. 

• Estudi geotècnic. Es recomana un estudi específic del sector.  
• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en els espais adjacents indicats, 

amb les indicacions d’un biòleg especialista. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base   
 

   
Mur de tancament sud, restes de l’entrada i el tram  del camí entre els murs sud i est. La fletxa indic a el 
corriol en l’accés a la punta rocosa sud.  
 

• Formació de drenatges. Durant la restauració de paraments es renovaran drenatges 
existents o se faran uns de nous. 
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2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Eliminació /control de vegetació. A realitzar en els trams indicats amb indicacions 

d’un biòleg especialista. 
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos centrats en el 

mur. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos centrats en el mur. 
• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en les zones ruïnoses del 

mur i en la restitució del portal d’entrada, una vegada estudiats els paraments. 
La intervenció en els murs se realitzarà amb materials segon la preexistència, en 
el portal amb carreus. Inclou la restitució dels drenatges originals i realització de 
nous. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments del portal de 
l’entrada. 

 
2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terres / anivellament original. A realitzar en els espais entre el fortí i 
els murs de tancament. 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment original, amb còdols, de tram 
del camí entre els murs sud i oest  

 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Restitució de tancaments. Es restituirà la porta de fusta de dues fulles en el por-
tal del camí d’entrada. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Nou enllumenat públic.  
• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 

possibilitat d’utilització d’energia solar. 
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  
 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 



Pla director de les muralles de Tortosa 

  101 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’entorn. 

Projecte 3. Subsector 1 - Entorn: Vessants est, oes t i sud del turó 

Les actuacions estan dirigides a restaurar els espais naturals dels vessants i el camí antic 
sud, adequar l’accés a la punta rocosa sud, de realitzar instal·lació / revisió d’enllumenat pú-
blic, de crear una zona d’aparcament i de col·locar càmeres de vídeo control. L’ús és paisa-
gístico – lúdic i d’aparcament. 
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.  

• Estudi geotècnic. L’estudi específic del sector obligatori  
• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en els dos vessants i especialment 

en el camí sud i en l’accés a la punta rocosa sud.  
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Enderroc de totes les edificacions 
construïts sense permís municipal. 

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en murets de marges ruïno-
sos en tot l’entorn indicat.  

 
2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terres / anivellament. Realitzar en l’espai de l’aparcament. 
• Restauració de paviment. Restauració del paviment original, amb còdols, de la 

part superior del camí sud. 
 

Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació / revisió d’enllumenat públic.  
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  
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Zona proposada per a adequació de l’aparcament, con tigua a la pujada de les Tenasses i la part inferio r 
del camí sud 
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Intervenció de manteniment en la part 
inferior del camí antic sud. Neteja, ordenació i indicació del corriol en l’accés a la 
punta rocosa sud: el lloc servirà com a mirador; recordem, que des d’aquí pinta-
va l’artista flamenc A. Wijngaerde l’any 1563 una de les dues vista a Tortosa. 

• Area d’aparcament. Ordenació i urbanització de l’esplanada adjacent al Castell 
per una capacitat d’uns 30-40 vehicles amb unes característiques de la urbanit-
zació amb harmonia amb l’entorn  

• Nou accés. Creació d’un accés, amb indicació, des de la pujada de les Tenas-
ses a l’aparcament.  

• Zona amb paviment nou. Creació d’una zona d’uns 4 m d’amplada en el períme-
tre sud-est de l’aparcament. La funció de la zona és lúdico-paisagística. Nova 
pavimentació amb llosses de pedra natural la part inferior del camí sud, previ 
sanejat del paviment actual. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’aparcament. 
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona pavimentada de 

l’aparcament. 
 
Subsector 2. Tenasses del segle XVIII  

Projecte 4. Subsector 2 - Trams 1, 2, 3, 6, 7, 8: H ornabec, fossat, revellí, camí co-
bert 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar tots els paraments i espais cons-
truïts, adequar-ne els accessos, realitzar la instal·lació elèctrica i col·locar càmeres de 
vídeo control. Els espais restaurats tindran un us socio-cultural i paisatgístico-lúdic. La 
visita del fortí també ha d’aportar un clar coneixement del seu emplaçament i la relació 
amb el territori en general.  
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
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• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. 

• Estudi geotècnic. Es recomana un estudi específic del sector  
• Eliminació / control de vegetació i retirada de runa. A realitzar en tots els espais 

lliures. 
 
Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació de vegetació. S'eliminen plantes en tots els paraments amb exempció 
d’alguns exemplars de taperera (Capparis spinosa). 

• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos a aplicar en la 
major part dels paraments. 

• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos a aplicar en la major part dels para-
ments. 

• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en:  
1. els paraments construïts, inclosos coronaments de canoneres i paraments del 
fossat 
2. restitució de travesses del camí cobert, una vegada netejat i excavat arqueo-
lògicament l’espai 
3. garites de les cantonades dels dos semibaluards del hornabec 
La intervenció realitzarà amb materials segon la preexistència; se restauraran 
tots els drenatges dels paraments i, en els paraments del fossat, realitzen dre-
natges nous. 
 

   
Parament ruïnós en el revellí i restes de les garit es de semibaluards est i oest 
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• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 
2.3. Treballs específics en elements de pedra treballada  

• Aplicació de biocida, neteja en sec / microprojecció / aigua desionitzada, segellat 
/ cosit de fissures, restitució de volum, entonació cromàtica, consolidació, hidro-
fugació. Tots els processos indicats se centren en els paraments amb carreus. 

 
2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terres / anivellament original. Realitzar en les zona de canoneres fins 
a arribar a paviment original, en l’accés a les canoneres, en el fossat i camí co-
bert. 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment de pedra original de les ca-
noneres i en la rampa de l’accés. 

• Restitució de pas interior. Neteja, anivellament original de terra i rejuntat de pa-
raments del pas interior des de fossat a cononeres, inclou la restauració dels dos 
accessos. 

 

  
Pas d’accés interior en el semibaluard est que comu nica el fossat amb la plataforma de canoneres i 
l’entrada des de la plataforma. 

 
• Consolidació de l’escala. Consolidació de escales de l’accés al revellí amb mor-

ter de calç i maçoneria. Prèviament se sanejaran els paraments. 
 
2.5. Treballs en tancaments i acabats 

• Restitució de tancaments. Col·locació de la porta de reixa de rodons de ferro for-
jat pintat, amb dues fulles, en el portal d’entrada a la plaça d’armes. 

• Consolidació d’arrebossats originals. A realitzar en els restes d’arrebossats en 
els diferents elements defensius. 

 
Capítol 3. Instal·lacions  
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• Instal·lació elèctrica. Nou enllumenat públic i puntualment instal·lació elèctrica.  
• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 

possibilitat d’utilització d’energia solar. 
• Instal·lació de fontaneria. Instal·lació puntual de preses d’aigua en el recinte. 
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dos càmeres de vídeo 

control. 
 
Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament  
 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Consolidació d’elements construïts i 
pavimentació parcial amb pedra natural de l’accés des de l’esplanada nord, ac-
tualment poc recognoscible, una vegada terminada l’excavació arqueològica del 
lloc.  

• Formació de proteccions. Col·locació de reixes en totes les canoneres i barana 
de protecció en les escales del revellí; els elements seran de rodó de ferro forjat 
pintat. En el camí cobert i laterals del revellí, les proteccions seran murets de 
maçoneria. 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (accessos, conjunt 
fortificat i situació del lloc, historia, biologia, geologia,...). 

• Col·locació de papereres. Col·locació puntual. 

Projecte 5. Subsector 2 - Trams 4, 5, 9: Murs later als de tancament est i oest, pla-
ça d’armes 

Les actuacions estan dirigides a restaurar i consolidar els paraments i realitzar una 
il·luminació del monument. En la plaça d’armes se centren les excavacions arqueològi-
ques; una vegada localitzats i determinats possibles restes d’elements o edificis pretè-
rits, en el perímetre est de la plaça es podran construir alguns equipaments públics 
(punt d’informació, restaurant, serveis,...) sempre compatibles i en harmonia amb la 
preexistència. Els espais restaurats tindran un us socio-cultural i paisatgístico-lúdic. La 
visita del fortí també ha d’aportar un clar coneixement de seu emplaçament i la relació 
amb el territori en general.  
 
Les actuacions previstes són les següents: 
 
Capítol 1. Treballs previs  
 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a 
l’annex al volum 3. 

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca. 

• Estudi geotècnic. Es recomana un estudi específic del sector.  
• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en tota la plaça d’armes. 
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Capítol 2. Consolidació i restauració 
 
2.1. Treballs en base natural  

• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una 
consolidació especifica del subsòl. 

• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base  
 
2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 

• Eliminació vegetació. A realitzar en els dos murs. 
• Aplicació de biocida, neteja en sec o amb aigua. Els processos centrats en els 

dos murs. 
• Sanejat de junts i rejuntat. Els processos centrats en els murs. 
• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en les zones ruïnoses dels 

murs i especialment en els elements defensius del mur oest, una vegada estudi-
ats els paraments. 
La intervenció en els murs es realitzarà amb materials segon la preexistència, 
s’inclou la restitució dels drenatges originals i la realització d’uns de nous. 

• Cosits i filtració de consolidació. Es localitzaran totes les esquerdes dels para-
ments i es procedirà al seu cosit amb rodons d’acer inoxidable; al mateix temps 
es detectaran volums interiors buits relacionats amb les esquerdes i es consoli-
daran amb filtracions de lletada de calç. 

• Entonació cromàtica. Intervenció a realitzar en tots els paraments restaurats amb 
una dissolució aiguosa de pigments naturals. 

 

  
Murs est i oest; la fletxa indica un elements defen siu ruïnós en el mur oest 
 
2.4.Treballs sostres, paviments, passos i escales 

• Retirada de terres / anivellament original. A realitzar en la plaça d’armes, una ve-
gada terminada l’excavació arqueològica. 

• Restauració de paviment. Restauració del paviment original, amb còdols, en el 
camí central de la plaça d’armes.  

 
Capítol 3. Instal·lacions  
 

• Instal·lació elèctrica. Nou enllumenat públic i puntualment instal·lació elèctrica.  
• Il·luminació del monument. Il·luminació amb una sèrie de projectors LEDs amb 

possibilitat d’utilització d’energia solar. 
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• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran dues càmeres de vídeo
control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament 

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).

• Col·locació de papereres. Col·locació puntual.

Projecte 6. Subsector 2 - Entorn: Vessants est i oest del turó i l’esplanada nord 

Les actuacions estan dirigides a restaurar els espais naturals dels vessants, de realit-
zar instal·lació / revisió de l’enllumenat públic, de crear una zona d’aparcament en 
l’esplanada nord (glacis) i de col·locar càmeres de vídeo control. L’ús és paisagístico – 
lúdic i d’aparcament. 

Les actuacions previstes són les següents: 

Capítol 1. Treballs previs 

• Sondeig / excavació arqueològica. Es realitzarà segon la previsió descrita a
l’annex al volum 3.

• Estudis històrics i arquitectònics. Anàlisi de plànols, fotografies i documents his-
tòrics existent i anàlisi complementària amb documentació de nova recerca.

• Estudi geotècnic. Es recomana un estudi específic del sector
• Eliminació / control de vegetació. A realitzar en els dos vessants i l’esplanada

nord.

Capítol 2. Consolidació i restauració 

2.1. Treballs en base natural  
• Consolidació del subsòl. Sí així s’indica en l’estudi geològic, és procedirà a una

consolidació especifica del subsòl. 
• Consolidació superficial i correctament integrada en l’entorn de la base

2.2. Treballs en murs, arcs i voltes 
• Enderroc d’elements construïts posteriorment. Enderroc de totes les edificacions

construïts sense permís municipal. 
• Sanejat / restitució de volums. Intervenció centrada en murets de marges ruïno-

sos dels vessants est i oest.  

2.4. Treballs sostres, paviments, passos i escales 
• Retirada de terres, runa / anivellament. Realitzar en l’esplanada nord de

l’aparcament. 
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Capítol 3. Instal·lacions 

• Instal·lació elèctrica. Instal·lació / revisió de l’enllumenat públic.
• Col·locació de càmeres de vídeo control. Es col·locaran tres càmeres de vídeo

control.

Capítol 4. Accessos, elements nous i equipament 

Zona de l’esplanada nord contigua al camí cobert proposada per a l’adequació de l’aparcament 

• Ordenació i adequació de l’accés existent. Asfaltat del camí d’accés per a vehi-
cles des de la pujada de les Tenasses fins a l’aparcament; es posarà especial
atenció en l’ampliació del gir des de la pujada cap a l’esplanada.

• Area d’aparcament. Ordenació de l’esplanada nord a l’aparcament (aprox. 2.500
m2), els treballs comprenen l’anivellament de la zona i pavimentació parcial.

• Zona / camí amb paviment nou. Treballs centrats en la creació, entre
l’aparcament i el camí cobert, d’una zona de protecció del monument, parcial-
ment pavimentada d’uns 4 m d’amplada. La seva funció és separar l’aparcament
del monument i servir com a zona lúdico-paisagística.

• Panells de senyalització. Col·locació de panells informatius (conjunt fortificat i si-
tuació del lloc, historia, biologia, geologia,...).

• Col·locació de papereres. Es col·locaran puntualment en l’aparcament.
• Col·locació de banc / taules. Es col·locaran en la zona pavimentada de

l’aparcament.
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3. PLA D’ETAPES DE PROJECTES D’INTERVENCIÓ

En diferents llocs d’aquest Pla director s’ha remarcat l’estat de gran deteriorament del 
conjunt fortificat. El pla d’etapes dels projectes d’intervencions s’ha programat precisa-
ment sota el criteri d’ordenar els projectes dels distints sectors en etapes segons l’estat 
de conservació: es a dir, prioritzar aquells amb trams en un estat d’avançada ruïna o 
amb l’imminent perill de ser-ho; apuntem que hi ha casos de trams, on l’actuació hauria 
de ser pràcticament d’urgència. Els projectes dedicats a les actuacions en els entorns 
d’influència directa dels sectors i tractats separadament de la fortificació, es plantegen 
en etapes posteriors. 

Malgrat que cada projecte està en si mateix complert i independent dels altres dins del 
sector, i que molts d’ells engloben tan la fortificació com l’entorn de la seva directa in-
fluencia -un fet que facilita el seu ús-, és desitjable de concloure la restauració global de 
tots els sectors. Això significa una tasca enorme, però gratificadora perquè permetrà 
posar al servei de la societat aquest conjunt fortificat i paisatgístic únic en el seu gène-
re. 

En el següent llistat s’especifiquen els projectes ordenat d’acord amb l’ esmentat criteri. 

Pla d’etapes 

1. Sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacents
Projecte 1. Tram 3: Fortí del Bonet, fossat, zona arbrada con-
tigua als paraments oest 431.797,47 € 

2. Sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacents
Projecte 3. Tram 4: Muralla adjacent al sud i entorn 399.376,82 € 

3. Sector 5. Muralles del barri del Rastre
Projecte 2. Tram 2: Muralla de Santa Clara i entorn 417.911,96 € 

4. Sector 6. Fortificació del turó Sitjar
Projecte 1. Tram 1: Baluard del Carme, muralla medieval, mur
en tancament de fossat, fossat, entorn 555.895,78 € 

5. Sector 8. Fortificació de Tenasses
Subsector 1. Tenasses del segle XVII
Projecte 1. Trams 1, 1A, 2, 3: Fortí (exteriors i interiors) 582.193,50 € 

6. Sector 8. Fortificació de Tenasses
Subsector 2. Tenasses del segle XVlll
Projecte 4. Trams 1, 2, 3, 6, 7, 8: Hornabec, fossat, revellí,
camí cobert 600.649,43 € 

7. Sector 6. Fortificació del turó Sitjar
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Projecte 2. Trams 2, 3, 4: Cortina nord, fossat, baluard del 
Sant Crist, cortina sud, 5: Baluard de l’Esperit Sant i Barbaca-
na 574.430,92 € 

8. Sector 8. Fortificació de Tenasses
Subsector 1. Tenasses del segle XVII
Projecte 2. Trams 4, 5, 7: Murs laterals de tancament est i 
oest, fossat i camí cobert, 6, 8: Mur de tancament sud, espais 
adjacents a fortí 282.700, 49 € 

9. Sector 8. Fortificació de Tenasses
Subsector 2. Tenasses del segle XVIII
Projecte 5. Trams 4, 5, 9: Murs laterals de tancament est i
oest, plaça d’armes 340.048,53 € 

10. Sector 5. Muralles del barri del Rastre
Projecte 1. Tram 1: Muralla de portal de l’Olivar i entorn 433.991,59 € 

11. Sector 7. Fortí de l’Orleans
Projecte 1. Trams 1, 2: Baluards 1 i 2, reducte d’entrada, ac-
cessos en zona posterior, mur de tancament nord-oest, capo-
nera, Tram 3: Fossat, camí cobert 459.814,05 € 

12. Sector 7. Fortí de l’Orleans
Projecte 2. Entorn de fortí: L’esplanada est i la zona arbrada
contigua i els vessants del barranc 268.521,90 € 

13. Sector 3. Muralles del barri de Remolins
Projecte 2. Trams 2, 3: tram central amb el portal de Jueus,
tram sud amb la sortida a les Avançades 1 279.611,30 € 

14. Sector 3. Muralles del barri de Remolins
Projecte 1. Tram 1: tram nord amb la torre del Cèlio 87.923,10 € 

15. Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan
Projecte 1. Trams 1, 2, 3: Façana nord-oest, façana nord 580.926,14 € 

16. Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan
Projecte 2. Tram 4, 5: Façana est (interior) 296.245,40 € 

17. Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan
Projecte 3. Trams 6, 7, 8: Façana est (exterior) 353.276,60 € 

18. Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan
Projecte 5. Entorn 189.312,00 € 

19. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 1: Recinte de l’accés des de la Suda
Projecte 1. Subsector 1 - Tram 1: muralla medieval sud, Glacis 356.761,84 € 

20. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 1: Recinte de l’accés des de la Suda
Projecte 2. Subsector 1 - Tram 2, 3, muralla medieval est, mu-
ralla segle XVII 324.761,00 € 

21. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 2: Avançada 1 (segle XVII)
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Projecte 4. Subsector 2 - Trams 1, 2 Barbacanes sud i nord, 
3, 4, 5, 6 Hornabec i Fossat 304.720,87 € 

22. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 3: Avançada 2 (segle XVIII)
Projecte 5. Subsector 3 Tram 1, 2, 3, 4, 5: Falsabraga sud,
falsabraga nord, plaça d’armes i murs límits, esplanada 380.841,68 € 

23. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 3: Avançada 2 (segle XVIII)
Projecte 6. Subsector 3 - Trams 6, 7, 8, 9: Hornabec, fossat,
cos de guàrdia, entrada carlina, camí cobert, revell 324.286, 00 € 

24. Sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacents
Projecte 2. Trams 1, 2: Muralla adjacent al nord i entorn 316.206,32 € 

25. Sector 6. Fortificació del turó Sitjar
Projecte 4. Trams 6, 7: Zona de muralla medieval desapare-
guda, vessant sud-oest del turó, mur del convent de Santa
Clara i l’entorn 370.465,17 € 

26. Sector 8. Fortificació de Tenasses
Subsector 1. Tenasses del segle XVII
Projecte 3. Entorn: Vessants est, oest i sud del turó 339.018,80 € 

27. Sector 8. Fortificació de Tenasses
Subsector 2. Tenasses del segle XVIII
Projecte 6. Subsector 2 - Entorn: Vessants est i oest del turó i
l’esplanada nord 342.424,83 € 

28. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 1: Recinte de l’accés des de la Suda
Projecte 3. Entorn 289.512,55 € 

29. Sector 3. Muralles del barri de Remolins
Projecte 3. Entorn 166.341,00 € 

30. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan
Subsector 3: Avançada 2 (segle XVIII)
Projecte 7. Subsectors 2/3 – Entorn 419.416,95 € 

31. Sector 6. Fortificació del turó Sitjar
Projecte 3. Entorn de trams 2, 3, 4: Zona est (glacis) 198.817,10 € 

32. Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan
Projecte 4. Tram 9: Plaça superior 88.715,20 € 

33. Sector 9. Muralles sota cota zero
Projecte únic 292.667,60 € 

Cost total de projectes de restauració del conjunt fortificat 11.460.271,89 € 
(fortificacions i entorn)  
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4. PROGRAMA DE MANTENIMENT

Quan parlem del manteniment del monument restaurat, ens referim a totes les accions 
realitzades sobre les fabriques o elements construïts, les instal·lacions i l’entorn de la 
seva immediata influencia amb la finalitat de prevenir els petits desperfectes o corregir 
aquestos en el seu inici. Son accions que han de garantir el bon estat del monument i 
d’aquesta manera la seva pervivència, així com la seva transmissió a les generacions 
futures.  

Una vegada realitzades les obres de restauració, els propietaris i/o gestors del monu-
ment s’han de conscienciar sobre la necessitat de preveure i realitzar el seu continuat i 
regular manteniment, considerant-la una tasca prioritària, el finançament de la qual 
hauria d’esser també planificada i hauria de provenir, si no totalment, al menys en la 
major part dels ingressos d’ús del monument. 

Els projectes de restauració concrets dels diferents sectors han de contenir un apartat 
amb l’especificació detallada dels treballs de manteniment periòdics i indispensables en 
les parts restaurades, que seran com a mínim els següents: 

• Revisió i neteja de drenatges en els paraments construïts i en la base natural.
• Revisió i repàs de petits desperfectes en els paraments construïts.
• Control i/o eliminació de vegetació en els paraments construïts.
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5. SÍNTESI DEL PLA DIRECTOR

El Pla director del conjunt monumental de les muralles de Tortosa conté diversos estu-
dis i anàlisi del monument i defineix una sèrie d’actuacions necessàries que haurien de 
servir de guia i recolzament en l’elaboració dels projectes concrets de restauració, con-
servació i revitalització d’aquest conjunt d’un gran valor històric i paisatgístic, amb la fi-
nalitat de posar-lo al servei de la societat.  

La base de les actuacions és el coneixement i l’anàlisi de la situació actual del monu-
ment, dels seus problemes, dèficits i mancances. Només estudiant el monument des 
dels seus múltiples aspectes -arqueòlogic, històric, geològic, constructiu, de vegetació, 
entre d’altres- es pot establir un programa d’intervencions amb les solucions tècniques 
adients i el seu cost real. 

El programa d’intervencions està format diferents projectes, cadascun d’ells complert i 
potencialment independent dels altres, que tracten tant les fortificacions com l’entorn 
protegit de la seva influencia i que varien en nombre d’entre tres a set segons l’extensió 
dels vuits sectors del conjunt (el sector nou, dedicat a la cota sota zero, té un sol projec-
te); els projectes estan ordenats segons l’estat de deteriorament dels elements compo-
nents que els composen.  

Pla director es pot sintetitzar en els següents punts que engloben la restauració, con-
servació, manteniment i revitalització del conjunt monumental:  

Quan a restauració i conservació , es proposen una sèrie de treballs, agrupats en 
quatre capítols d’intervencions (volum 3) dirigits en primer lloc, de salvar les fortificaci-
ons de la progressiva ruïna, reparant-ne els danys estructurals i, en segon lloc, però 
igualment important, de tornar a recuperar la seva dignitat parcialment perduda, inter-
venint sobre tot en la pell dels paraments construïts. En els mateixos capítols 
d’intervenció es proposen actuacions dirigides a sostraure l’entorn protegit del gran de-
teriorament i abandó que pateix actualment. 

Quan als accessos i circulació , es proposa, com a fil conductor, un itinerari general 
que uneixi tots els sectors del conjunt. Una part de l’itinerari el formen els camins exis-
tents, una altra part les dreceres consolidades o trams de nou traçat i por últim s’ha 
proposat de recuperar antics camins abandonats. Igualment es proposen itineraris re-
duïts, dins els sectors, que inclourien els passos de ronda i passos per als coronaments 
amb canoneres, sempre amb vistes encisadores. S’ha procurat establir que al menys 
una part dels itineraris de vianants sigui de recorregut adaptat. Atesa la gran extensió 
del conjunt, en alguns sectors s’han proposat zones d’aparcament, sempre intentant 
d’integrar-les en l’entorn protegit.  

Quan als usos,  a les fortificacions i els espaïs de l’entorn protegit immediat dels vuit 
sector restaurats –urbà i natural-, es proposa crear diversos usos, com ara el paisagís-
tico-lúdic, el didàctico-divulgatiu, el cultural o el gastronòmic; els usos estan suportats 



Pla director de les muralles de Tortosa 

114 

per uns equipaments bàsics, tractats en el capítol quatre de les intervencions, dedicat 
als accessos, elements nous i equipaments. Apuntem que es mantenen els usos hote-
ler i sanitari ja existents a la Suda i al turó Sitjar, respectivament. Molt important, també 
inclosa en els usos, és la museïtzació i que aquesta expliqui en diversos espais interiors 
dels sectors la configuració del conjunt fortificat a través del temps, quins foren els seus 
dissenyadors i constructors, el finançament de les obres o els distints setges que ha pa-
tit Tortosa. Remarquem que si no es dona una utilitat al conjunt que el faci autosuficient 
en la consevació, no serà possible de preservar-lo per al futur, però també remarquem 
que l’ús ha d’estar en consonància amb la seva tipologia i historia, que mai s’ha 
d’allunar de la seva naturalesa tipològica. La principal finalitat de l’ús és la de conèixer, 
entendre i gaudir del conjunt de les fortificacions i del paisatge de l’entorn. 

Finalment, el Pla director elaborat per un equip pluridisciplinar, pot ser útil i funcionar 
només si les administracions i altres agents implicats en gestionar-lo es preocupen per 
buscar el finançament necessari per a la restauració i el manteniment i s’encarreguen 
d’establir contactes amb altres entitats o particulars per al seu bon desenvolupament.  




