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5.2. Annex. Plànols històrics  

 

A) plànols de planta general amb la incorporació dels primers 
elements defensius d’època moderna (s. XVII) 
 

1. Planta de la ciudad de Tortosa y de sus fortificaciones. Miguel González de 
Mendoza. 1642. Archivo General de Simancas. Legajo 1499 

 

 
 
Llegenda: 
 
Planta y descripción de la ciudad de Tortosa , la de su castillo, sus fortificaciones antiguasy las 
modernas que agora se an ressuelto que se ban obrando con todos sus particulares de 
población, calles y templos i la forma del terreno quela resinta y circumbala por todas partes 
que todo ba demostrado cuella y para mayor inteligencia se difinirá por letra y por las del A B C 
lo que es cada cossa en la manera siguiente. Todo el recinto y circumferencia de la ciudad que 
ba colorido de color roja es la fortificación antigua formada de torres y thorreones cassa muro 
sin terrapleno , señalada con las letras AAA. El medio baluarte se enseña de color amarilla en 
la punta del Temple señalado con la letra B y todos los demás de estas color y caracter B  que 
ban designadas en el ámbito de la ciudad desde el dicho Temple a san Francisco, puntos sobre 
el hospital , punta del Carmen  y de allí a la rinconada del convento de santo Domingo  son los 
de la nueba ressolución que en los más dellos se ba obrando. Lo que ay desta color amarilla 
entre las [frente] de las Bastidas y castillo en forma de tres ornabeques , dos que hay frente a 
las dichas Bastidas y otro que [ace] dentro de la plaça del dicho castillo señalado con este 
caràcter  CCC es obra también de la que se a rresuelto y está obrado el ornaveque pequeño 
que hace frente a las Bastidas . Lo que ay de color rroja en todo el recinto del castillo señalado 
con letra L es la obra antigua que se abrá de ajustar a lo moderno acomodandose como ban 
los puntos negros +  en el terreno . D quarteles y cassa del castellano. E sisternas de agua. F. 
pozo que se ba [bajado]. La cortadura que divide la [.] nueba de la ciudad con un trozo de 
muralla antigua color rojaseñalada con la letra G  y lo demás que corre de color amarilla hasta 
letra H que atrabiessa des de la muralla del Rio hasta la del pie del castillo es la que se ha de 
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haser quedando quedando la dicha muralla nueba cortada fuera. La fortificación de color verde 
señalada con J que resta el [convento] i cassas del  [ju] i la otra de dicha color y punticos 
negros señalada con K són pareceres que se an propuesto para salvar dicho convento . M 
puerta de la muralla nueba y plataforma que allí se ba obrando . N falsa braga de tierra y faxina 
que esta se echa . La casa que se ve con esta señal   es la de layuntamiento de la ciudad  i la 
que se ve con este caracter    es la dell magnifico [..] D. Antonio Sabedra cavallero de la Orden 
de Santiago governador de su castellania y vegueria superintendente de las fortificaciones. 
 
La fortificación que se a ressuelto hacer en la cabesa y extremo de la puente , entrada principal 
desta ciudad es lo que se demuestra en esta planta de color roja de mormellón que consta de 
dos cuerpos en forma de medios baluartes que atan con la orilla del Rio o se cierran con ella y 
de la medial una quando es que ban señalados con este caràcter . E  que a de ser todo de 
tierra y faxina que cubre toda la frente de la dicha entrada con su fosso de agua , 
contraescarpa y entrada cubierta como ba demostrado . Las otras dos formas, la una de un 
ornaveque colorido de pardo y la otra de un segmento de quadrado que causa dos medios 
baluartes y uno entero de color amarillo son pareceres sobre fortificar el dicho puesto letra D es 
la medial una que oy está echa de tierras faxina en la entrada de la puente , letra V la cassa de 
Sabaté que se halla defendida de las fortificaciones de dentro y fuera de la plaza letra G una 
noria y lavadero . letra J la cassa de la jaboneria que se a de demoler . los puestos señalados 
con N y A son dos troços de muralla donde rompe la fuerza del Rio , [am..] del terreno. 
Tortossa y julio 8 de 1642.  
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2. Plan de la ville et château de Tortose en Catalogne assiegée et prise par force par 
l’Armée du Roy très chrestien, Louis XIIII comandée par monsieur le mareschal de 
Schombergh le 12 e juillet 1648. Publicat originàriament a Les glorieuses 
conquestes de Louis le Grand. París 1694. Sébastien de Pontault, senyor de 
Beaulieu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
         
Table pour la ville 
 

P. Les Carmes A. La ville neuve 
Q. Croix de la Planette B. Porte de la ville neuve 
R. Bastion de saint Crist C. Jardin de forest 
S. Moulin ou lon volois faire un reduit 

après la prise de la ville 
D. Bastion de courantour (?) 
E. Ouvrage à corne de hornabec 

T. Bastion de saint Esperit F. Plataforme et magazin du château 
X. l’église de l’hospital G. Forte du château 
X. porte de saint François H. Le château 
Y. magazim de la ville I. Autre magazin du château 
Z. tour baistion et porte du temple  K. cyterne du château 

L. porte saint Dominique 
M. Jardin de [foymere] 
N. Redoute 
O. Bastion des Carmes 

Y. le l’ont de bateaux 
Demy lune devant le pont 
Les Cordeliers  
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3. Plan de Tortose. Les glorieuses conquêtes de Louis le Grand, roy de France et de 
Navarre, ou sont representées les cartes, profils, plans des villes avec leurs attaques, 
combats, batailles et victoires, prises, et remportées sur ses ennemis, tant par mer que 
par terre, 2 vol. en 4 toms in-fol., París, chez l'Autheur, s. d. [1667-1694]. Sébastien de 
Pontault, senyor de Beaulieu. 1650 
 

 
 
4. Planta de la ciutat de Tortosa dibuixat a l’orla del plànol El Principado de Cataluña y del 
condado de Rosellón y Cerdeña d’Ambrosio Borsano. 1687. Biblioteca Nacional(GM/M 
XLIII nº 0) 
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B) plànols de planta general amb el sistema defensiu complet 
(s. XVIII i XIX) 
 

5. Plan de Tortosa. 1708-1739. Ministere de la Défense . SHAT. Archive de 
Vincennes . París. Tortosa, 10  

 

 
 
 

6.Plaza de Tortosa. Servicio Geográfico del Ejército, núm. 314. La datació del 
plànol és   segle XIX però copiat d’un anterior que seria del primer terç del s. XVIII.  
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7.Plan de la Place de Tortose. Servicio Geografico del Ejército. Núm. 311. segona 

dècada del s. XVIII  

                   

 
A)Tête del Pont J)Lunette dite del Rastre  
B)magazins K)Ouvrage à corne en avant du château 
C)maison de saint Pierre L)Château 
D)Demi Lune du Temple M)Ouvrage qu’on appelle la [Courture] 
E)bastion de saint Joan N)Partie de la Ville appellé Remolins 
F)Fort d’Orleans O)Fort appelle la Tenaille 
G)Bastion des Croix   
H)Bastion du saint Esperit  
I)Bastion des Carmes 
 
 

8. Planta de la ciudad de Tortosa y sus fortificaciones. [aprox. 1715]. Museu Militar 
de Montjuïc  
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9. Plànol general de la ciutat de Tortosa. Segon terç s. XVIII . Ministere de la 
Defénse SHAT. Archive de Vincennes.  París. Article 14, Tortosa, 5  

 

               
 
 

10.Plano de la Plaza de Tortosa por el Cuerpo de Ingenieros militares . Aprox. 1750 
(Servicio Geografico del Ejército  núm. 301 ). Un mateix plànol, idèntic, però amb 
únicament detalls de color i ornament diferents en el Museo Naval de Madrid amb 
la referència E.XXVIII-9 X [publicat a Baila, p. 218] 

                

 

Explicación 
 A)Contra guardia y rebellín cabeza del 

Puente 
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U. Almazenes de madera del Rey 
V. Medio baluarte de San Pedro 
W. Puerta del Temple 
X. [il·legible] 
Y. rebellín 
Z.  [il·legible] 
AA. puerta de san Juan serrada 
BB. baluarte de las Cruces 
K) fuerte de Orleans 
L)  baluarte de santo Xristo 
M) el del Carmen 
N) reducto del Rastro 
O) hornabeque con sus abanzadas 
P) hornabeque que vulgarmente 

llaman Tenaza 
Q) arrabal de Remolinos 

 
       Iglesias 
 
       1)cathedral y parroquia 

2)parroquia de san Jayme 
3)colegio de santo Thomas 

4)collegio de Jesuitas 
5)convento de dominicos 
6)de trinitarios calzados 
7)de mercedarios calzados 
8)de carmelitas descalzados 
9)de monjas de santa Clara 
10)las de la Concepción 
11)Las de san Juan , a éstas 
se les derribó la yglesia 
12)hermita de san Antonio 
abad 

                   13)la de san Phelipe Neri 
14)la de san Blas 
15)la de la Sangre 
16)la de san Joseph 
17)la de san pedro 
18)la de los Hermanos 
19)yglesia del Temple de la 
religión de san Juan 
20)quartel nuestro 

 

 
11.Plano de la plaza de Tortosa y sus contornos . Miguel Moreno. 1773 (Servicio 

Geográfico del Ejército, núm. 302, núm. negatiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Relación del estado de la Plaza de Tortosa. Edificios militares que encierra con expresión de 
su destino, capacidad y fábrica, la utilidad de esta Plaza por su situación, las ventajas que 
ofrecen las fortificaciones que contiene y las que se necesitan reparar 
 
Esta Plaza está situada en la orilla del río Ebro (sobre el qual tiene un Puente de Barcas) y a la 
falda de un monte de bastante altura cortado por diferentes barrancos que la hacen 
impracticable en la maior parte de su extensión.  Su figura es irregular y lo [mas] del recinto 
compuesto de una muralla antigua con baluartes en algunos de sus ángulos de poca defensa. 
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A la parte de poniente corre el expresado rio al pie de sus muros sobre los quales existen 
diferentes casas. En medio de esta distancia está la puerta del referido Puente de Barcas y su 
cabeza defendida por un revellín y una contraguardia con su correspondiente foso y camino 
cubierto en buen estado ; Además de esta puerta tiene la del Temple delante de la qual existe 
un revellín circundado de foso y camino cubierto, la llamada del Rastro y la de la cortadura de 
Remolinos cubierta esta por el arrabal del mismo nombre sin contar con otras dos puertas y 
rastrillos que dan al rio. 
A distancia de ciento quarenta varas del recinto e inmediato a la Puerta de la Brecha se halla 
situado a la otra parte de un barranco el Fuerte de Orleáns con un reducto en la [Gola] y una 
obra anterior en forma de tenaza hacia el medio dia de el que domina la campaña y rio delante 
de la Puerta del Rastro  y a igual distancia del antecedente Fuerte hay un reducto llamado 
también del Rastro establecido sobre una eminencia al qual se comunica desde la Plaza por un 
lienzo de muralla que une con el baluarte de las Brechas.   
Dentro del recinto principal se halla una altura circundada de muralla  a lo antiguo con varios 
torreones quadrados cuyo espacio llaman el Castillo que domina la ciudad, su arrabal y la 
campaña. Tiene una abansada en forma de hornabeque y adelantados dos reductos con su 
foso y camino cubierto , todo en mal estado. 
El arrabal está ceñido también de una muralla antigua muy deteriorada y por la parte del rio 
ocupado con diferentes casas de la población dominándole una altura que tiene enfrente de 
Remolinos ocupada por un fuerte que llama de la Tenasa y consiste en dos hornabeques 
colocados el uno delante del otro, ambos con su foso y camino cubierto pero el más abansado 
es de mayor capacidad y tiene un revellín que le cubre. 
En esta plaza existe un quartel capaz de alojar un batallón con pabellones para los 
correspondientes oficiales que se construio a expensas de la ciudad y además una casa de 
que paga alquiler y puede contener cinco compañias de infanterías. Así mismo hay otras tres 
casas , una propia de la ciudad y dos alquiladas que pueden alojar  un esquadrón de  
cavallería. 
Todas las fortificaciones que pertenecen al recinto principal como las de las obras exteriores 
castillo y fuertes dependientes necesitan de muchos y considerables reparos para ponerlos en 
estado de defensa e igualmente de construir suficientes quarteles, pabellones y almacenes de 
pólvora ,de pertrechos y de víveres. 
En las circunstancias presentes es de poca consequéncia esta Plaza pues únicamente sirve 
para en el caso de que el exercito enemigo siguiendo la costa del Principado quiera internarse 
por esta parte al Reyno de Valencia o al contrario. También para detener la navegación al 
puerto de los Alfaques por el rio Ebro, cuyas ventajas se lograrian así mismo conserbando  
solamente el castillo en el debido estado con menos dispendio del herario. 
 

Barcelona 12 de noviembre de 1773  
 
Don Miguel Moreno 
 
Plano de la Plaza de  Tortosa y sus contornos 
 
[ex]plicación 
 
A    revellín y [contraguardia] Cabeza de Puente 
B   Almazén de [....] 
C  [........] 
D  Revellín del Temple  
E  el que llaman  [       ] 
F  Fuerte de Orleáns 
G  Baluarte de las Cruces 
H  El de el Santo [Espiritu] 
I  El de el Carmen  
J  reducto del Rastro  
K  hornabeque [.] abanzado del castillo 
L  castillo 
M  lo que llaman Cort [..] 
N  Remolins 
O   lo que llaman Te[..] 
1 Arsenal 

 
2 almazen de pólvora 
3 capilla de los hermanos  que ha servido 

po[..] quartel  y para pólvora  aunque 
con mucho riesgo 

4 casa particular que sirve de quartel par 
infantería 

5 otra que sirve de lo mismo 
6 otra para lo mismo  
7 casa que sirve de quartel de cavallería 

y puede tener hasta 120 cavallos 
8 casa que indiferentemente sirve para 

caballería e infantería y solo se pueden 
poner [..] caballos  
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12. Plan de Tortosa janvier 1811 par l’Armée Française d’aragon, aux ordres de 
S.E. la marechal Suchet , duc d’Albufera. Paris 1828. Publicat originàriament a 
Atles des mémoires du maréschal Suchet. Dibuix de Georget. Arxiu Comarcal 
Terres de l’Ebre. 

           

 

              13. Plánol ciutat de Tortosa. 1811 
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14. Plano de la ciudad de Tortosa. 1811. Servicio Geogáfico del Ejército (307) 

 

 
15.Plano que manifiesta la situación de la ciudad de Tortosa , dirección del rio Ebro, 
castillo, fuertes exteriores que la circundan, comunicación con los de la Tenaza, Bonete y 
Orleáns y caminos de tránsito que se dirigen a la misma como espresa su explicación. 
Zaragoza 28 setembre 1813 per Ambrosio [Lanzaco] Servicio Geográfico del Ejército, núm. 
310. 

 

 

Explicación de este plano por numerario 
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1. rio Ebro.  2. Fortificación de la Cabeza del Puente. 3. camino de Valencia. 4. acequia o 
escorredero para las aguas sobrantes de las Roquetas. 5. camino de Cherta. 6. camino de las 
Roquetas. 7. Puente de Barcas. 8. sitio de la ciudad de Tortosa. 9. castillo. 10. avanzadas del 
mismo. 11. quarteles. 12. fuerte de la Victoria. 13. idem del Carmen. 14. idem del Christo. 15. 
idem de san Juan. 16. idem de Orleáns . 17. idem del Temple. 18. fosso que los circunda. 19. 
camino cubierto y luneta del Temple. 20. Plaza de Armas. 21. atrincheramiento y fuerte del 
Bonete. 22. idem de Remolinos. 23. muelle. 24. Iglesia catedral. 25. camino real de Barcelona. 
26. idem al Col del Alva . 27. idem de las huertas de Tibeñs . 28. fuerte de la Tenaza. 29. 
fossos de dicha. 30. camino cubierto. 31. luneta de dicha     
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C) Plànols de planta general amb la destrucció parcial de les 
fortificacions a causa dels eixamples urbanístics 
 
 
16. Arxiu Comarcal Terres de l’Ebre. 1871 
 

 
 
 
    17. Mapa industrial y comercial de Tortosa. 1890 . Josep Beltri . Arxiu Comarcal de les 
Terres de l’Ebre 
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  18. Plan de la ciutat de Tortosa. 1909. Joan Abril. Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre  
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D) Plànols parcials de sectors defensius 
 
 

19.Plan du chateaux de Tortose et de son. Biblioteca Nacional GM/M XL nº 346. 1711             
. 1711 

 
 

 
 
 
 

20.Plano de la altura de las Brechas en la Plaza de Tortosa donde se ve la colocación de 
los nuevos quarteles los que no estan todavia acabados . Barcelona 10.09.1739. Miguel 
Marín. Es tracta d’una còpia del plànol que li va remetre l’engenier de la Plaça. Archivo 
General de Simancas . GM.Legajo 3314 
 

          
 
Explicación 
 

A. Baluarte del Carmen 
B. Baluarte del sto Cristo 
C. Baluarte de las Cruces 
D. Retrinchamiento 
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E. Ruinas de combento del Carmen 
F. Combento de monjas de santa Clara  
G. Quarteles con sus dos pavellones 
H. Muralla antigua empezada 
I. Molino de viento que fue  

                             K.   cisterna por hazer cuyo tercio parte està empezado desde el principio                    
de la obra de los quarteles para recoger agua para dicha obra  

L. lugares comunes por hazer  
 
 

21.Plano de una porción de la Plaza de Tortosa dicha de las Brechas , de l’enginyer 
Guimarest. 1739  (Servicio Histórico Militar, 9224) 

 
 

 
 
 
 
22. Planta del Cap de pont. 1788. Enginyer Gil de Federic. Archivo General de Simancas [M.P 
y D IX-65]  
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  23.- Planta de las obras de la Cabeza de la puente de Tortosa. 1720. Archivo General de 
Simancas [M.P y D. X-34] 
 
 
 
 

 
 
 
 

24.Planta i alçat del Fort de Bonete . 1903. Enginyer Francesc Macià  [Servicio Histórico 
Militar 9179] 
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25.Plano de la Tenaza. 1903. Enginyer Francesc Macià. [Servicio Histórico Militar 9180] 

 
 

 



Pla director de les muralles de Tortosa 
 
 

E) dibuixos d’elements defensius 
 
 
26.- Dibuix d’Anton van Wyngarde. 1563 . Biblioteca Nacional de Viena 
 

 
 
 
   27.-  gravat de la ciutat de Tortosa. Publicat originàriament a Plans et profils des principales 
villes et lieux considerables de la principauté de Catalogne. Editat a Paris pel senyor de  
Beaulieu [aprox. 1668]. Perel Scul. Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre 
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  28.- Dibuix Vista de Tortosa . Francisco Sainz. Segon terç del s. XIX. Arxiu Comarcal de les 
Terres de l’Ebre 
 

 
 

 
 
29.- Gravat Vista de la ciudad de Tortosa. Principis s. XIX. Arxiu Comarcal de les Terres de 
l’Ebre 
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30. Siège de Tortose. S. XIX. Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre 
 

 
 

 
 
31.- Gravat de Tortosa y sus Patronos, finals s. XVIII (?). Arxiu Comarcal de les Terres de 
l’Ebre 
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32.- Tortose. Gravat de 1648. Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre 
 

 
 

 
 
33.- Gravat s. XVIII (?). Jover : Testimonio histórico-artístico  
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34.- Dibuix s. XIX . Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre  
 

 
 

 
 
35.- Fotogravat finals segle XIX . Jover: Testimonio histórico-artístico  
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36.- Vista des del barranc del Rastre. Alexandre de Laborde 

 

 
 
 

 
 
37.- Portal de Remolins (Vimpeçol) de Lleixà (1884) 
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38.- Fotografia de Ramon Borrell de dibuix anònim del Portal de Remolins. Finals s. XIX  

 

         
 
39.- Dibuix de Lleixà (1884) de les muralles de Remolins  
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5.3. Annex. Fotografies antigues 

A. Castell de la Suda  

1. Fons Ramon Borrell, núm. 162. ACTE. Anys 1920  

      

 

2.Col·lecció fotogràfica, núm. 753. ACTE. Anys 1950.  

          

 

 1
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3. Fons Ramon Borrell, núm. 151. ACTE. Anys 1950 

        

 

4. Col·lecció fotogràfica, núm. 736. ACTE. Anys 1970 

       

 

 

 

 2
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5. Col·lecció fotogràfica, núm. 742. ACTE. Anys 1970  

           

 

6. Col·lecció fotogràfica, núm. 729. ACTE. Anys 1970  

                            

 

 

 3
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 7.- Col·lecció fotogràfica, núm. 745. ACTE. Anys 1970  

          

 

8.- Col·lecció fotogràfica, núm. 757. ACTE. Anys 1930 
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9.- Fons Ramon Borrell, núm. 167. ACTE. Anys 1920  

          

 

10. Col·lecció fotogràfica, núm. 751. ACTE. Anys 1970  
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11.- Col·lecció fotogràfica, núm. 766. ACTE. Anys 1970  

            

 

 

12.- Col·lecció fotogràfica, núm. 785. ACTE. Anys 1970 
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13.- Fons Ramon Borrell, núm. 174. ACTE. Anys 1920 

                   

 

B. Fort d’Orleans 

 

14.- Fons Ramon Borell, núm. 165. ACTE. Anys 1920 
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15.- Autor desconegut. Principis s. XX. Jover: Tortosa. Testimonio Històrico-Gràfico 

               

 

16.- Col·lecció fotogràfica, núm. 721. ACTE. Anys 1970  
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C. Baluards del Sitjar  

 

17.- Col·lecció fotogràfica, núm. 53. ACTE. Anys 1950  

        

 

18.- Fons Ramon Borrell, núm. 163. ACTE. Anys 1920  
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D. Avançades de sant Joan  

19.- Fons Ramon Borrell, núm. 161. ACTE. Anys 1920  

            

 

E. Fort de Tenasses  

 

20.- Fons Ramon Borrell, núm. 157. ACTE. Anys 1920 

 10
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21.-Fons Ramon Borrell, núm. 160. ACTE. Anys 1920 

            

 

F. Muralles de Remolins  

 

22.- Col·lecció fotogràfica, núm. 31. ACTE. Aprox. Anys 1920 

 11
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23.- Fons Ramon Borrell, núm. 155. ACTE. Anys 1920 

                

 

 

24.- enderrocament muralla de Remolins i portal de Vimpeçol. Autor desconegut. ACTE. Aprox. 
1900 

 12



Pla director de les muralles de Tortosa 
 
 
           

 

 

 

G. Cap de Pont   

25.- Autor desconegut. Jover: Tortosa: Testimonio histórico-gráfico. Finals segle XIX  
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Pla director de les muralles de Tortosa 
 
 
 

26.- Jaume Ferran. Museu Ciència i la Tècnica de Terrassa. Finals s. XIX  

 

H. Fort de Bonete 

27.- Autor desconegut. Col·lecció particular. Principis s. XX 

 

 

 

 14



Pla director de les muralles de Tortosa 
 
 
I. Muralles del Rastre 

28.-Autor desconegut. Col·lecció particular. Principis s. XX 

 

 

J. Muralles façana fluvial  

29.- Autor desconegut. Col·lecció particular. Finals s. XIX 

 

 

30. Autor desconegut. Col·lecció particular. Finals s. XIX  
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Pla director de les muralles de Tortosa 
 
 

 

 

 

 

31. Bonaventura Masdeu. ACTE. Finals s. XIX 

 

 

K. Muralles Sant Joan  

32.-Autor desconegut. Col·lecció particular. Finals s. XIX   
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Pla director de les muralles de Tortosa 
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33.- Fons Ramon Borrell, núm. 173. ACTE.  

                

 



Annex 4.1 

Inventaris fitosociològics 

 
Tot seguit es recullen els inventaris que, com s'ha dit, no es correspon estrictament a les pròpies 
muralles, sinó que la major part d'aquestes comunitats s'hi situen al seu entorn més immediat. 
 
Inventari 1 
 

Herbassar calcigat 
 

Localització: Fortí d'Orleans 
Altitud: 47 m s.m. 
Longitud (X): 291389 
Latitud (Y): 4520748 
 

Autors: J. Beltran, F. Royo & L. 
Torres (27/07/2010) 
 

Superfície inventariada: 25 m2 

Exposició: - 
Inclinació: 0 
Recobriment: 65% 
Alçària vegetació: 40 cm 
Nombre de tàxons: 14 
 

Comunitat: Euphorbio -
Alternatheretum 

 
 

Imatge de l'inventari 
 

 

 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Euphorbia prostrata 3.21, Amaranthus blitoides 2.2, A. retroflexus 2.2, Heliotropium 
europeaeum 2.2, Calendula arvensis +, Cichorium intybus +, Erodium malacoides +, cf. Morus 
alba (plàntula) +, Parietaria officinalis ssp. judaica +, Plantago lagopus +, Solanum nigrum ssp. 
nigrum + i ssp. villosum +, Sonchus tenerrimus +, Withania somnifera + (plàntula). 

 

Observacions: Comunitat mancada d'interès per a la preservació. Des del punt de vista 
fitosociològic apareix molt empobrida, fins al punt que li manquen la major part d'espècies 
característiques. 

                                                 
1 Aquests valors representen els índexs d'abundància-dominància (el primer) i de sociabilitat (el 

segon) segons els criteris de l'escola fitosociològica de Zuric-Montpeller (SIGMA) que se solen 
representar separats per un punt (.).  
 Índex d’abundància-dominància   Índex de sociabilitat 

 +   espècie present <1%   1  individus aïllats 
 1  recobriment < 5%   2  en agregats o en grups petits 
 2  recobriment  5 – 25%   3  en grups densos 
 3  recobriment  25 -  50%   4  en petites colònies o grans claps 
 4  recobriment  50 – 75%   5  poblaments purs o quasi 
 5  recobriment  75 - 100% 



Inventari 2

Mur subnitrificat 
 

Localització: Fort del Carme 
(Turó del Sitjar) 
Altitud: 38 m s.m. 
Longitud (X): 291432 
Latitud (Y): 4520896 
 

Autors: J. Beltran, F. Royo & L. 
Torres (27/07/2010) 
 

Superfície inventariada:10 m2 

Exposició: SSE 
Inclinació: 90º 
Recobriment: 80% 
Alçària vegetació: 80 cm 
Nombre de tàxons:  
 
Comunitat: Parietarietum 
judaicae 

 
Imatge de l'inventari 

 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum 3.2, Parietaria officinalis ssp. judaica 2.3, Sonchus 
tenerrimus 1.1, Conyza cf. sumatrensis +, Euphorbia segetalis +, Hyparrhenia hirta +, 
Phagnalon saxatile +, Santolina chamaecyparissus ssp. squarrosa +. 

 

Observacions: Comunitat mancada d'interès per a la preservació. 
 
Inventari 3

Pradell de crespinells damunt 
taperot 

 
Localització: L'Hospital, tocant 
al Rastre (Turó del Sitjar) 
Altitud: 45 m s.m. 
Longitud (X): 291190 
Latitud (Y): 4520992 
 

Autors: J. Beltran & F. Royo 
(27/07/2010) 
 

Superfície inventariada: 2 m2 

Exposició: N 
Inclinació: 20º 
Recobriment: % 
Alçària vegetació: 5(40) cm 
Nombre de tàxons: 10 
 

Comunitat: Sedetum 
micrantho-sediformis 

 

Imatge de l'inventari 
 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Stipa capensis 3.3, Sedum sediforme 2.3, S. album var. micranthum 1.2, Anacyclus valentinus 
1.1, Alyssum maritimum +, Erodium cf. cicutarium +, Jasonia saxatilis +, Paronychia argentea +, 
Phagnalon saxatile +, Plantago lagopus +. 

 

Observacions: Comunitat d'interès per a la preservació, per l'abundor en teròfits que acostuma a 
incorporar. L'indret es troba malauradament molt alterat per la contaminació deguda a uns 
abocaments de deixalles continuats. 



Inventari 4
Brolla de romer 

 
Localització: Fort de la Victòria 
(Turó del Sitjar) 
Altitud: 47 m s.m. 
Longitud (X): 291455 
Latitud (Y): 4520971 
 

Autors: J. Beltran & F. Royo 
(27/07/2010) 
 

Superfície inventariada: 25 m2 

Exposició: S 
Inclinació: 20º 
Recobriment: 75% 
Alçària vegetació: 50 cm 
Nombre de tàxons: 15 
 
Comunitat: Erico-
Passerinetum tinctoriae 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Rosmarinus officinalis 3.4, Thymus vulgaris 2.1, Asparagus acutifolius 1.1, Atractylis humilis 1.1, 
Eryngium campestre 1.1, Fumana thymifolia var. vulgaris 1.1, F. ericoides ssp. montana +, 
Phlomis lycnitis 1.1, Cuscuta epithymum +, Hyparrhenia hirta ssp. pubescens +, Pinus 
halepensis (plàntula) +, Psoralea bituminosa +, Sedum sediforme +, Sonchus tenerrimus +, 
Teucrium polium ssp. capitatum +. 

 

Observacions: Comunitat d'interès que forma part de les sèries de successió de les comunitats 
climàciques. Substitueix al Phlomido-Brachypodietum i precedeix al Quercetum cocciferae. 

 
Inventari 5

Prat d'albellatge al capdamunt de 
la muralla 

 
Localització: Lo Rastre, muralla de 
Santa Clara 
Altitud: 14 m s.m. 
Longitud (X): 291371 
Latitud (Y): 4521202 
 
Autors: J. Beltran,R. Curto & F. 
Royo (27/07/2010) 
 

Superfície inventariada: 10 m2 

Exposició: - 
Inclinació: 0 
Recobriment: 65% 
Alçària vegetació: 70 cm 
Nombre de tàxons: 17 
 
Comunitat: Andropogonetum 
hirto-pubescentis 
 
Observacions: Comunitat 
mancada d'interès per a la 
preservació. 
 

Imatge de l'inventari 



Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Hyparrhenia hirta ssp. pubescens 3.3, Phagnalon saxatile 2.1, Satureja graeca 1.1, Sedum 
sediforme 1.1, Stipa capensis 1.1, Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum +, Carlina corymbosa 
ssp. hispanica +, Euphorbia segetalis +, Foeniculum vulgare ssp. piperitum +, Medicago spp. +, 
Plantago afra +, Reichardia picroides +, Reseda lutea +, Salvia verbenaca +, Scabiosa 
atropurpurea +, Sonchus tenerrimus +, Urospermum dalechampii +. 

 

Álvarez de la Campa (2003, 2004) va alçar un inventari al voltant de l'Hospital (30/08/1990), és a dir, 
al turó del Sitjar del tot relacionat amb aquesta comunitat, encara que sota la denominació 
Hyparrhenietum hirto-pubescentis (=Andropogonetum hirto-pubescentis) subass. 
pubescentetosum var. de Fumana glutinosa. L'inventari, amb una superfície de 50 m2, d'orientació 
S i pendent de 20º, mostrava un recobriment total d'un 80%. Aquest inventari incorporava: 

 

Hyparrhenia hirta ssp. pubescens 4.3, Convolvulus althaeoides 1.1, Phagnalon saxatile 2.2, 
Plantago albicans 1.2, Centaurea aspera cf. ssp. stenophylla 1.1, Psoralea bituminosa 1.1, 
Scabiosa atropurpurea 1.1, Pallenis spinosa (Asteriscus spinosus) 1.1, Foeniculum vulgare ssp. 
piperitum 2.2, Galium lucidum ssp. lucidum 1.1, Eryngium campestre 1.1, Echium vulgare ssp. 
argentae 1.1, Daucus carota ssp. carota 1.1, Santolina chamaecyparissus ssp. squarrosa 2.1, 
Brachypodium retusum +.2, Linum strictum +, Fumana laevipes +, F. thymifolia ssp. thymifolia 
+, Helianthemum marifolium ssp. marifolium +, Atractylis humilis +, Rosmarinus officinalis +.2, 
Oryzopsis miliacea ssp. miliacea +, Rhagadiolus stellatus +, Mercurialis annua +, Sideritis 
hirsuta 1.1, Artemisia campestris ssp. glutinosa 1.1, Euphorbia segetalis +, Stipa capensis 2.1, 
Sedum sediforme 1.1, Phlomis lychnitis 1.1, Carthamus lanatus 1.1. 

 
De la mateixa localitat, Álvarez de la Campa (2003, 2004) recull dos inventaris de l'associació Salvio-
Plantaginetum albicantis. Aquesta comunitat es troba molt vinculada a l'anterior i, sovint, la 
precedeix en el procés de successió vegetal. El primer dels inventaris, d'una superfície de 8 m2, en 
una superfície plana i amb un recobriment d'un 50, contenia els següents tàxons: 

 

Plantago albicans 4.3, Convolvulus althaeoides 1.1, Reichardia picroides +, Pallenis spinosa 
(Asteriscus spinosus) 1.2, Echium vulgare ssp. argentae +, Psoralea bituminosa 1.1, 
Verbascum sinuatum +, Brachypodium distachyon +, Artemisia campestris ssp. glutinosa +, 
Paronychia argentea 1.1, Plantago lanceolata +, Eryngium campestre +, Euphorbia segetalis +, 
Carthamus lanatus +, Hedypnois rhagadioloides +, Oryzopsis miliacea ssp. miliacea 1.1, 
Conyza bonariensis (Erigeron bonariensis) +, Mercurialis tomentosa +, Sonchus tenerrimus +, 
Teucrium polium ssp. capitatum +. 

 
El segon dels inventaris, amb una àrea de 20 m2, orientació W i inclinació de 10º, i un recobriment de 
80%, incorporava: 

 

Plantago albicans 5.4, P. lagopus +, Salvia verbenaca 1.1, Hyparrhenia hirta ssp. pubescens 
2.2, Phagnalon saxatile +, Centaurea aspera cf. ssp. stenophylla 1.1, Euphorbia segetalis 1.1, 
Pallenis spinosa (Asteriscus spinosus) +, Echium vulgare ssp. argentae 1.2, Eryngium 
campestre +.2, Brachypodium retusum +.2, Artemisia campestris ssp. glutinosa +, Sedum 
sediforme +.2, Thymus vulgaris +.2, Alyssum maritimum +, Carthamus lanatus +, Foeniculum 
vulgare ssp. piperitum +, Hedypnois rhagadioloides +, Linum strictum +, Phlomis lychnitis +, 
Santolina chamaecyparissus ssp. squarrosa +, Scabiosa atropurpurea +, Teucrium polium ssp. 
capitatum +.  

 
Aquests dos darrers inventaris són representatius d'una de les comunitats considerades com a hàbitat 
prioritari pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya: 
 

Codi CORINE Descripció de l'hàbitat 

34.37+ Prats o poblaments de Plantago albicans, de sòls argilosos secs de terra baixa. 

 
Per altra banda, el mateix autor assenyala una comunitat pròpia d'ambients calcigats més o menys 
humits, el Trifolio-Cynodontetum dactylii subass. brometosum mollis. L'àrea era de 25 m2, plana i 
amb un recobriment del 100% i contenia: 
 



Cynodon dactylon 5.5, Plantago major +, Aster squamatus 2.1, Cyperus rotundus 1.1, Lepidium 
graminifolium +, Amaranthus viridis +, Setaria verticillata +, Chenopodium album +, Conyza 
bonariensis +, Echinochloa colonum +, Inula viscosa +, Kochia scoparia +, Polygonum aviculare 
+, Sonchus tenerrimus +. 
 

Inventari 6
Murada 

 

Localització: Prolongació de la 
muralla del Fortí Bonet, (lo 
Rastre, al costat del CEIP) 
Altitud: 18 m s.m. 
Longitud (X): 291504 
Latitud (Y): 4521323 
 

Autors: J. Beltran,R. Curto & F. 
Royo (27/07/2010) 
 

Superfície inventariada: 20 m2 

Exposició: E 
Inclinació: 90º 
Recobriment: 10% 
Nombre de tàxons: 2 
 

Comunitat: Hyoscyamo albi-
Lavateretum davaei 

 
Imatge de l'inventari 

 
 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Hyoscyamus albus 1.1, Parietaria officinalis ssp. judaica +. 

 

Observacions: Totes les plantes es trobaven mortes. 
 
Inventari 7

Llistonar  
 
Localització: Fortí Bonet 
Altitud: 47 m s.m. 
Longitud (X): 291575 
Latitud (Y): 4521231 
 
Autors: J. Beltran, R. Curto & F. 
Royo (27/07/2010) 
 
 

Superfície inventariada: 20 m2 

Exposició: NE 
Inclinació: 20º 
Recobriment: 75% 
Alçària vegetació: 20(60) cm 
Nombre de tàxons: 21 
 
Comunitat: Phlomido-
Brachypodietum retusi 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Brachypodium retusum 4.4, Stipa offneri 1.1, Viola arborescens 1.1, Asparagus acutifolius +, 
Avenula bromoides +, Bupleurum fruticescens +, Echinops ritro +, Fumana thymifolia var. 
vulgaris +, F. ericoides ssp. montana +, Helianthemum marifolium +, Hippocrepis fruticescens +, 
Pinus halepensis +, Plantago albicans +, Polygala calcarea +, Psoralea bituminosa +, Rhamnus 
alaternus +, Rosmarinus officinalis +, Santolina chamaecyparissus ssp. squarrosa +, Sedum 



sediforme +, Thymus vulgaris +, Ulex parviflorus +. 
 

Observacions: Comunitat d'interès que forma part de les sèries de successió de les comunitats 
climàciques.  
 

Inventari 8

Llistonar 
 
Localització: Tenalles 
Altitud: 58 m s.m. 
Longitud (X): 291661 
Latitud (Y): 4522075 
 
Autors: F. Royo & L. Torres 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 25 m2 

Exposició: - 
Inclinació: 0 
Recobriment: 95% 
Alçària vegetació: 40 cm 
Nombre de tàxons: 25 
 
Comunitat: Teucrio -
Brachypodietum retusi 

 
 

Imatge de l'inventari 
 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Brachypodium retusum 4.4, Asperula cynanchica 2.2, Echinops ritro 1.1, Ononis minutissima 
1.1, Teucrium pseudochamaepitys 1.1, T. polium ssp. capitatum +, Antirrhinum barrelieri ssp. 
litigiosum +, Asparagus acutifolius +, Atractylis humilis +, Avenula cf. bromoides +, Coris 
monspeliensis +, Eryngium campestre (+), Euphorbia characias +, E. serrata +, Fumana 
thymifolia var. vulgaris +, Globularia alypum +, Helianthemum marifolium +, H. syriacum ssp. 
thibaudii +, Helichrysum stoechas +, Hippocrepis fruticescens +, Leuzea conifera +, Phagnalon 
cf. saxatile +, Rhamnus alaternus +, Sedum sediforme +, Stipa offneri +, Ulex parviflorus +. 

 

Observacions: Comunitat mancada d'interès per a la preservació. 
 
Inventari 9

Herbassar ruderal 
 
Localització: Tenalles 
Altitud: 52 m s.m. 
Longitud (X): 291557 
Latitud (Y): 4521955 
 
Autors: F. Royo & L. Torres 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 25 m2 

Exposició: S 
Inclinació: 10º 
Recobriment: 75% 
Alçària vegetació: 1,4 m 
Nombre de tàxons: 15 
 
Comunitat: 
Inulo viscosae-Oryzopsietum 
miliaceae ? 

 
Imatge de l'inventari 

 



Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Oryzopsis miliacea ssp. miliacea 3.3, Withania somnifera 2.3, Lavatera cretica 2.2, Echium 
vulgare cf. ssp. granatense 2.1, Anacyclus valentinus 1.1, Erucastrum nasturtiifolium 1.1, 
Sonchus tenerrimus 1.1, Amaranthus muricatus +.2, Brachypodium distachyon +, Calendula 
arvensis +.2, Chenopodium murale +, Erodium cicutarium +, Euphorbia segetalis +, Pallenis 
spinosa +, Salvia verbenaca +. 

 
Observacions: Comunitat sense gaire interès per a la preservació, si deixem de banda la 
presència de Withania somnifera, una espècie pròpia d'ambients remoguts càlids, que a Catalunya 
disposa de molt poques localitats (totes a les Terres de l'Ebre) i al voltant de les muralles té el límit 
septentrional de la seua àrea de distribució ibèrica. 

 
Inventari 10

Talús de terrassa fluvial 
nitrificat 

 
Localització: Tenalles 
Altitud: 40 m s.m. 
Longitud (X): 291523 
Latitud (Y): 4521935 
 

Autors: F. Royo & L. Torres 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 100 m2 

Exposició: SSE 
Inclinació: 45º 
Recobriment: 100% 
Alçària vegetació: 3 m 
Nombre de tàxons: 7 
 
Comunitat: Sense correspon-
dència fitosociològica clara 

 
Imatge de l'inventari 

 
 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Opuntia ficus-indica 5.5, O. subulata 1.2, Araujia sericifera 1.2, Withania somnifera +, Capparis 
spinosa +, Celtis australis +, Euphorbia segetalis +. 

 
Observacions: Comunitat sense gaire interès per a la preservació, ans al contrari, teòricament 
caldria eradicar-la, no obstant això, en el cas concret del punt on es va aixecar l'inventari caldria 
mantenir els magnífics exemplars d'Opuntia ficus-indica que hi ha. Fora d'aquest punt, s'hauria de 
vigilar l'expansió de les Opuntia, evitant que s'escampessen encara més. 

 

 



Inventari 11

Repeu nitròfil de muralla 
 

Localització: Torreta de 
Remolins 
Altitud: 9 m s.m. 
Longitud (X): 291466 
Latitud (Y): 4521660 
 

Autors: J. Beltran & F. Royo 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 2 m2 

(10 m linials) 
Exposició: - 
Inclinació: 0 
Recobriment: 60% 
Alçària vegetació: 60 cm 
Nombre de tàxons: 9 
 

Comunitat: Hyoscyamo albi-
Lavateretum davaei 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Hyoscyamus albus 3.2, Parietaria officinalis ssp. judaica 1.2, Alyssum maritimum 1.1, 
Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum +, Echium vulgare cf. ssp. granatense +, Ficus carica +, 
Mercurialis annua +, Rhamnus alaternus +, Sonchus tenerrimus +. 

 

Observacions: Comunitat sense gaire interès per a la preservació. 
 
Inventari 12 
 

Muralla 
 

Localització: Torreta de 
Remolins 
Altitud: 12 m s.m. 
Longitud (X): 291466 
Latitud (Y): 4521660 
 

Autors: J. Beltran & F. Royo 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 25 m2  

Exposició: W 
Inclinació: 90º 
Recobriment: 40% 
Alçària vegetació: 50 cm 
Nombre de tàxons: 5 
 

Comunitat: Melico minutae-
Saturejetum fruticosae 
(molt empobrit) 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum 3.2, Ficus carica 1.1, Hyoscyamus albus +, Mercurialis 
annua +, Satureja graeca +. 

 

Observacions: Comunitat amb alguns elements florístics d'interès. 
 

 



Inventari 13

Bardissa 
 

Localització: Camp de la 
Torreta 
Altitud: 23 m s.m. 
Longitud (X): 291475 
Latitud (Y): 4521536 
 

Autors: J. Beltran & F. Royo 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 25 m2  

Exposició: N 
Inclinació: 15º 
Recobriment: 100% 
Alçària vegetació: 3 m 
Nombre de tàxons: 11 
 

Comunitat: Rubo ulmifoliae-
Crataegetum brevispinae 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Crataegus monogyna 5.5, Viburnum tinus 2.1, Rubus ulmifolius 1.2, Asparagus acutifolius 1.1, 
Clematis flammula 1.1, Brachypodium phoenicoides +, B. retusum +, Daphne gnidium +, 
Rhamnus alaternus var. alaternus +, Rh. lycioides +, Rubia peregrina +, Pinus halepensis (+). 

 

Observacions: Bardissa indicadora d'un important grau d'humitat ambiental, si més no comparant 
amb . A l'indret, a banda de l'espinalb (Crataegus monogyna) s'ha de destacar la presència de 
moltes espècies arbustives d'interès, entre les que s'ha de destacar el marfull (Viburnum tinus). 
 

Inventari 14

Màquia damunt talús terrassa 
 

Localització: Avançades de 
Sant Joan 
Altitud: 42 m s.m. 
Longitud (X): 291725 
Latitud (Y): 4521630 
 

Autors: J. Beltran & F. Royo 
(02/08/2010) 
 

Superfície inventariada: 80 m2 

Exposició: N 
Inclinació: 70º 
Recobriment: 100% 
Alçària vegetació: 2,5 m 
Nombre de tàxons: 13 
 

Comunitat: Querco-
Lentiscetum 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Quercus coccifera 4.4, Pistacia lentiscus 2.1, Brachypodium retusum 1.2, Asparagus acutifolius 
1.1, Olea europaea var. sylvestris 1.1, Smilax aspera 1.1, Lonicera implexa +.2, Bupleurum 
fruticescens +, Chamaerops humilis +, Clematis flammula 1.1, Rhamnus alaternus +, Rh. 
lycioides +, Rubia peregrina +, Daphne gnidium (+), Pinus halepensis (+). 

 

Observacions: Comunitat amb alguns elements florístics d'interès. 



Inventari 15

Raconada de mur nitrificada 
 
Localització: Castell de la Suda 
Altitud: 30 m s.m. 
Longitud (X): 291357 
Latitud (Y): 4521409 
 
Autors: J. Beltran, R. Curto & F. 
Royo (03/08/2010) 
 
Superfície inventariada: 15 m2 

Exposició: SE 
Inclinació: 60º 
Recobriment: 75% 
Alçària vegetació: 1,3 m 
Nombre de tàxons: 10 
 
Comunitat: Chenopodietum 
muralis 

 
 

Imatge de l'inventari 
 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Chenopodium murale 3.3, Oryzopsis miliacea ssp. miliacea 3.4, Lavatera arborea 3.2, Parietaria 
officinalis ssp. judaica 2.3, Sonchus tenerrimus 1.1, Alyssum maritimum +, Anacyclus valentinus 
+, Asphodelus fistulosus +, Heliotropium europaeum +, Setaria viridis +. 

 

Observacions: Comunitat mancada d'interès per a la preservació, indicadora de nitrofília 
 
Inventari 16

Paret amb ciment nitrificada 
 
Localització: Castell de la Suda 
Altitud: 30 m s.m. 
Longitud (X): 291332 
Latitud (Y): 4521494 
 
Autors: J. Beltran, R. Curto & F. 
Royo (03/08/2010) 
 
Superfície inventariada: 25 m2 

Exposició: NW 
Inclinació: 90º 
Recobriment: 20% 
Alçària vegetació: 20 cm 
Nombre de tàxons: 3 
 
Comunitat: Parietarietum 
judaicae 

 
Imatge de l'inventari 

 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Parietaria officinalis ssp. judaica 2.3, Sonchus tenerrimus 1.1, Oryzopsis miliacea  +. 

 

Observacions: Comunitat mancada d'interès per a la preservació, indicadora de nitrofília. 
 
 



Inventari 17 
 

Terrassa fluvial 
 
Localització: Castell de la Suda 
Altitud: 33 m s.m. 
Longitud (X): 291155 
Latitud (Y): 4521459 
 
Autors: J. Beltran, R. Curto & F. 
Royo (03/08/2010) 
 
Superfície inventariada: 1 m2 

Exposició: NE 
Inclinació: 90º 
Recobriment: 60% 
Alçària vegetació: 5 cm 
Nombre de tàxons: 6 
 
Comunitat: Asplenietum rutae-
murariae-trichomanis 

 
Imatge de l'inventari 

 
 

Relació de tàxons per ordre d'abundància: 
Ceterach officinarum 3.4, Parietaria officinalis ssp. judaica 1.2, Antirrhinum barrelieri ssp. 
litigiosum +, Brachypodium distachyon +.2, Capparis spinosa +, Sonchus tenerrimus +, 
Umbilicus rupestris (+). 

 

Observacions: Comunitat de gran interès per a la preservació, que ocupa molt poc espai a 
l'indret, i a la totalitat de l'entorn de les muralles, fins al punt que no ha pogut ser advertida de cap 
lloc més. 
 

Cal indicar que Álvarez de la Campa (2003, 2004) va alçar un inventari al voltant del castell de la 
Suda (30/08/1990), de l'associació Plantago sempervirentis-Santolinetum squarrosae subass. 
phagnaletosum saxatilis. L'inventari, amb una superfície de 20 m2, orientació SE i pendent de 40º, 
mostrava un recobriment total d'un 60%. Aquest inventari incorporava els següents tàxons: 

 

Santolina chamaecyparissus ssp. squarrosa 2.2, Plantago sempervirens +, Helichrysum 
stoechas +, Artemisia campestris ssp. glutinosa 1.1, Phagnalon saxatile 2.1, Erucastrum 
nasturtiifolium +, Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum +, Galium lucidum ssp. lucidum +, 
Eryngium campestre +, Psoralea bituminosa +, Scabiosa atropurpurea +, Foeniculum vulgare 
ssp. piperitum +, Convolvulus althaeoides +, Echium vulgare ssp. argentae +, Hyparrhenia hirta 
ssp. pubescens +, Alyssum maritimum +, Sedum sediforme +, Oryzopsis miliacea ssp. miliacea 
+, Carthamus lanatus +, Rosmarinus officinalis +, Mercurialis tomentosa +, Reichardia picroides 
+, Sonchus tenerrimus 1.2, Plantago albicans +.2. 

 
 
 



Annex 4.2  
 
Esquema sintaxonòmic 
 
Pot sobtar que el nombre de comunitats que tot seguit s'indiquen sigui molt més gran que el de les 
inventariades; aquest fet no ha de sorprendre si es té en compte que davant de la impossibilitat de 
poder disposar d'un període anual complet, moltes de les comunitats d'òptim primaveral són 
pràcticament impossibles de reconèixer, en canvi, la vegetació dominada per plantes vivaces, 
arbustives o arbòries, encara que apareguin empobrides, són relativament senzilles d'assignar a una 
comunitat concreta. 
 
Finalment, d'aquelles associacions de les que han sigut alçats inventaris pels encarregats de redactar 
aquest Pla director van precedides d'un asterisc (*), mentre que de les que disposaven d'un inventari 
d'Álvarez de la Campa (2003, 2004) portara al davant dos asteriscos (**). 
 
Classe ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934) Oberdofer 1977 

Ordre ANOMODONTO-POLYPODIETALIA O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957 
Aliança POLYPODION SERRATI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 

*Ass. Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kühn. 1937 
Ordre ASPLENIETALIA GLANDULOSI Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 

Aliança ASPLENION GLANDULOSI Br.-Bl. in Br.-Bl. & Meier 1934 
*Ass. Melico minutae-Saturejetum fruticosae O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 
1957 
Ass. Jasonio glutinosae-Linarietum cadevallii A. & O. Bolòs 1950 corr. O. 
Bolòs 1967 

Ordre PARIETARIETALIA JUDAICAE Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 
Aliança PARIETARIO-GALION MURALIS Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 

*Ass. Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952 
* **Ass. Capparietum inermis O. Bolòs & Molinier ex O. Bolòs 1962 

Subass. parietarietosum judaicae O. Bolòs 1967 
 
Classe MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 

Ordre AGROSTIETALIA STOLONIFERAE Müller & Görs in Görs 1968 
Aliança DESCHAMPSION MEDIAE Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 

Ass. Agrostio-Achilleetum agerati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
 
Classe RUDERALI-MANIHOTETEA UTILISSIMAE Leonard in Taton 1949 corr. O. Bolòs 1988 

Ordre IPOMOEETALIA PURPURAE Oberdorfer ex O. Bolòs 1988 apud O. Bolòs 1988  
Aliança LYCIO EUROPAEI-IPOMOEION PURPURAE O. Bolòs 1988 

Ass. Pharbitidi purpureae-Lycietum europaei O. Bolòs 1962 
 
Classe PLANTAGINETEA MAJORIS Tüxen & Preising 1950 

Ordre PLANTAGINETALIA MAJORIS Tüxen & Preising in Tüxen 1950  
Aliança TRIFOLIO FRAGIFERI-CYNODONTION Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

**Ass. Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
 
Classe ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen 1950 ex von Rochow 1951 

Ordre CARTHAMETALIA LANATI Brullo in Brullo & Marcenò 1985 
Aliança BROMO-ORYZOPSION MILIACEAE O. Bolòs 1970 

Ass. Soncho tenerrimi-Lobularietum maritimae Carretero & Aguilella 1995  
Ass. Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae A. & O. Bolòs ex O. Bolòs 
1957 
*Ass. Hyoscyamo albi-Lavateretum davaei Carretero & Boira 1987 

Subass. parietarietosum judaicae O. Bolòs 1989 
 
Classe STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Ordre SOLANO NIGRI-POLYGONETALIA CONVOLVULI (Sissingh in Westhoff, Dijk & 



Passchier 1946) O. Bolòs 1962 
Aliança DIPLOTAXION ERUCOIDIS Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 

Ass. Amarantho delilei-Diplotaxietum erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, 
Wraber & Walas 1936  

Ordre CHENOPODIETALIA MURALIS Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 em. 
Rivas-Martínez 1977  

Aliança CHENOPODION MURALIS Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936  
*Ass. Chenopodietum muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 
1936 
Ass. Amarantho muricati-Chenopodietum ambrosioidis O. Bolòs 1962 
Ass. Chenopodio albi-Kochietum scopariae Peris & Esteso in Carretero & 
Aguilella 1995  
Ass. Chenopodio albi-Conyzetum bonariensis Carretero 1994 

Ordre SISYMBRIETALIA OFFICINALIS J. Tüxen in Lohmeyer et al. 1962 em. Rivas-
Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 

Aliança HORDEION LEPORINI Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936 corr. O. 
Bolòs 1962 

Ass. Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini A. & O. Bolòs in O. Bolòs 
1956 

Ordre THERO-BROMETALIA (Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O. Bolòs 1975 
Aliança TAENIATHERO-AEGILOPION GENICULATAE Rivas Mart. & Izco 1977 

Ass. Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas Mart. & Izco 
1977 

Aliança ECHIO PLANTAGINEI-GALACTITION TOMENTOSAE O. Bolòs & Molinier 1969 
Ass. Crepido bursifoliae-Plantaginetum lagopodis Carrillo, Ninot, Pino & 
Sans 1992 

 
Classe POLYGONO-POETEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975 

Ordre POLYGONO ARENASTRI-POETALIA ANNUAE Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 
1972 corr. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 

Aliança EUPHORBION PROSTRATAE Rivas-Martínez 1976 
*Ass. Euphorbio serpentis-Alternatheretum caracasanae Costa & 
Figuerola 1983 corr. Carretero & Aguilella 1995 

 
Classe PEGANO-SALSOLETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

Ordre SALSOLO VERMICULATAE-PEGANETALIA HARMALAE Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 
Aliança SALSOLO VERMICULATAE-PEGANION HARMALAE Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

*Ass. Soncho tenerrimi-Salsoletum vermiculatae O. Bolòs & Molinier 1958 
Ass. Lavatero maritimae-Anagyrietum foetidae Costa & Peris in Esteso, 
Pérez-Badia & P. Soriano 1988 

Aliança ONOPORDION CASTELLANI Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez, 
Fernández-González, Loidi, Lousa & Penas 2001 

Ass. Nicotiano glaucae-Onopordetum micropteri O. Bolòs 1957 corr. 
Alcaraz in Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, Lousa & Penas 2001 

Ordre HELICHRYSO STOECHADIS-SANTOLINETALIA SQUARROSAE Peinado & 
Martínez-Parras 1984 

Aliança ARTEMISIO GLUTINOSAE-SANTOLINION ROSMARINIFOLIAE Costa 1975 
**Ass. Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae G. López 1976 
 

Classe THERO-BRACHYPODIETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Emberger & Molinier 1947 
Ordre THERO-BRACHYPODIETALIA (Br.-Bl. 1931) Molinier 1934 

Aliança THERO-BRACHYPODION RAMOSI Br.-Bl. 1925 
*Ass. Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 
1957 
*Ass. Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi Br.-Bl. 1925 

Aliança SEDION MICRANTHO-SEDIFORMIS Rivas-Martínez, P. Sánchez & Alcaraz ex P. 
Sánchez & Alcaraz 1993 

*Ass. Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981 



Ordre BRACHYPODIETALIA PHOENICOIDIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 (Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. 1931, incl. Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978) 

Aliança HYPARRHENION HIRTAE Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 (Saturejo-Hyparrhenion 
O. Bolòs 1962) 

*Ass. Andropogonetum hirto-pubescentis A. & O. Bolòs & Br.-Bl. in A. & O. 
Bolòs 1950 (Hyparrhenietum hirto-sinaicae A. & O. Bolòs & Br.-Bl. in A & O. 
Bolòs 1950 nom. mut.) 
**Ass. Salvio verbenacae-Plantaginetum albicantis (O. Bolòs & Molinier) O. 
Bolòs & Vigo in Folch 1981 

 
Classe ONONIDO-ROSMARINETEA Br.-Bl. 1947 

Ordre ROSMARINETALIA OFFICINALIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 
Aliança ROSMARINION OFFICINALIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 

*Ass. Erico multiflorae-Passerinetum tinctoriae Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-
Bl., Frey, Jansen, & Moor 1936 
Ass. Helianthemo mollis-Ulicetum parviflori Stübing, Peris & Costa 1989 
Ass. Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., 
Frey, Jansen, & Moor 1936 corr. O. Bolòs 1967 

 
Classe QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre PRUNETALIA SPINOSAE Tüxen 1952 
Aliança PRUNO-RUBION ULMIFOLII O. Bolòs 1954 

*Ass. Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae O. Bolòs 1962 
Ordre POPULETALIA ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948 

Aliança POPULION ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948 (Populion albae Br.-Bl. 1931) 
Ass. Hedero helicis-Ulmetum minoris O. Bolòs 1979 

 
Classe QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 

Ordre QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 
Aliança OLEO-CERATONION SILIQUAE Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. 
Rivas-Martínez 1975 

*Ass. Querco cocciferae-Lentiscetum Br.-Bl., Font Quer, G. Br.-Bl., Frey, 
Jansen, & Moor 1936 (Querco cocciferae-Pistacietum lentisci (Br.-Bl. et al. 
1935) A. & O. Bolòs 1950) 

Aliança RHAMNO LYCIOIDIS-QUERCION COCCIFERAE Rivas Goday ex Rivas-Martínez 
1975 

Ass. Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 
Ass. Clematido flammulae-Osyrietum albae O. Bolòs 1962 
Ass. Asparago acutifolii-Jasminetum fruticantis O. Bolòs 1960 



Annex 4.3  
 
Tipologia de la vegetació 
 
A continuació s'ofereixen unes imatges individualitzades de les que es recullen del 
mapa general de vegetació que s'inclou en l'apartat 2.8.3. 
 
Llegenda 
 

 
Sector 1: Castell de Sant Joan o de la Suda 
 

 



Sector 2: Avançada de Sant Joan 
 

 
 
Sector 3: Muralles del barri de Remolins 
 

 



Sector 4: Fortí de Bonet i muralles adjacents 
 

 
 
Sector 5: Muralles del barri del Rastre (Santa Clara) 
 

 
 
 



Sector 6: Fortificacions del turó del Sitjar 
 

 
Sector 7: Fortí d'Orleans 
 

 



Sector 8: Fortí de Tenasses 
 

 
Sector 9: Façana fluvial 
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JACIMENTS EXCAVATS 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 
 1 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Pont de Barques Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  7m snm 
Coordenades UTM: 

31TBF9101521237  
31TBF9105721236  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Habitat urbà 
 
 
 
Cronologia: 
 
Baix Imperi Andalusí 
Contemporani XX  
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El Carrer Dr. Ferran es situa al barri antic de la ciutat de Tortosa. En aquest carrer es van 
efectuar dos sondejos, a fi de posseir un nou element que ajudés a valorar les dades 
estratigràfiques obtingudes en l’excavació que paral·lelament es portava a terme en 
aquells moments a la Plaça de la Cinta o plaça de l’Olivera. 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Memòria -Informe de la intervenció (1984): Arxiu del Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Intervencions: 

 
 
Any: 1984 Data:  
Direcció de la intervenció:  R. Martínez, E. Ros, A. Loriente i A. Curto 
 
Es va realitzar un primer sondeig a la Plaça que donava directament davant la porta de
l’antic Pont de Barques, delimitada per l’antic Casal del Canvi (s. XIV) i El Palau del 
Bisbe. Amb la construcció de l’edifici annex al Palau, la plaça va quedar reduïda a les 
mides actuals. 
Aquest sondeig va consistir en una cala de 3 x 4m adossada per un dels seus costats a 
l’antic portal cegat i mig soterrat de l’anomenat Casal. 
L’estratigrafia resultant va ser un reompliment modern, i a partir de 3’20 m de profunditat 
respecte al punt 0 va apareix el sòl natural. 
El segon sondeig es va realitzar en un solar de petites dimensions, situat a la cantonada 
del carrer Dr. Ferran i C/ Croera. 
En aquest punt van aparèixer diferents materials que mostren diferents nivells d’habitació, 
amb la presencia de restes tardo romanes i d’època islàmica. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
R. Martínez, E. Ros, A. Loriente i A. Curto (1984) Memòria -Informe de la Intervenció 
arqueològica  al Pont de Barques de Tortosa. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 
 2 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Plaça de l’Olivera -Nostra Senyora de la Cinta Municipi:  Tortosa 
Adreça: Plaça de l’Olivera Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà Alçada: 9’5 msnm 
Coordenades UTM: 

31TBF9112821229  
  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures urbanes 
 
 
Cronologia: 
 
Romà, Medieval andalusí i cristià  
  
 
Conservació: 
 
Estat: dolent 
 
Descripció del jaciment: 
 
La Plaça de l’Olivera, també nomenada plaça de Nostra Senyora de la Cinta es situa en 
el nucli antic de la ciutat de Tortosa. Concretament està davant de la Porta de l’Olivera, 
que s’utilitza per accedir a la Catedral pel claustre. 
En zones molt properes (als voltants) de la Catedral, des d’antic s’han fet troballes 
arqueològiques d’importància rellevant. 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica a la Plaça de l’Olivera 
Intervencions: 

 
 
Any: 1982-1983 Data:  
Direcció de la intervenció:  Margarida Genera 
L’Ajuntament de Tortosa durant l’any 1982 va adquirir tres cases que amenaçaven ruïna. 
La comissió Tècnica de Patrimoni va aprovar un projecte arqueològic abans de començar 
les obres per ampliar la plaça, que es va executar entre els anys 1982 i 1984. 
L’actuació arqueològica es va desenvolupar en diferents fases: 
 
-Una primera que tindria lloc a l’octubre de 1982 on s’efectuaria un sondeig de les tres 
cales, fins a 1’5 m de fondària, per constatar la presencia de restes arqueològiques de 
diferents èpoques. 
-Al novembre de 1982 s’efectua l’excavació de la cala 1 de 3x2 m 
-Al març de 1983 s’efectua la Cala II de 3x2 m i la Cala III de 2x3 m, punt on s’arriba als 
sis metres de fondària. 
 
 
 
 
Any: 1984 Data: Febrer- agost 
Direcció de la intervenció:   Curto, A., Martínez, R. Loriente, A 
 
En aquesta campanya que es porta a terme l’any 1984 es plantegen 6 cales, la A -B- C- 
D- E i F de 4 x 4 m les cinc primeres i de 3 x 3 la darrera. 
S’excava respectant nivells artificials de 15 cm cadascun, i a les subcales de 5 cm. 
Durant el procés d’excavació s’han localitzat restes constructives que segons els seus 
excavadors podrien respondre a edificis de la zona portuària romana . 
En quan a l’època andalusina s’han localitzat estris de terrissaire, mentre que en època 
baix medieval es transformaria en una plaça pública. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Bibliografia: 
 
CURTO HOMEDES, Albert et al. (!985)“Els nivells islàmics en la Plaça de Ntra. Sra. de la 
Cinta o de L’Olivera de la Ciutat de Tortosa (Tarragona). Actas del I Congreso de 
Arqueologia Medieval Española. 
GENERA, MONELLS, M. ARBELOA, J. V M (1987) L’estat actual de la recerca sobre la 
Tortosa romana i la seva àrea d’influència. Tribuna d’arqueologia 1986-1987.Barcelona 
UTGES, M.  MARTÍNEZ , J. ,ARTIGUES, P. LL.(1992/1993) Programa d’arqueologia 
Urbana de la Ciutat de Tortosa - Jaciments arqueològics- 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 27-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
Planimetria de la plaça corresponent l’actuació de l’any 1984 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 

 
Imatge de la Intervenció portada a terme a la Plaça de l’Olivera 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 
 3 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 

Nom: Canònica de la Catedral Municipi: Tortosa 
Adreça: Plaça de l’Olivera/Carrer Croera Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà Alçada:  
Coordenades UTM: 

X 291168.30901  
Y4521303.4771   

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Edat antiga tardo romà Medieval andalusí i Cristià XIV 
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La Catedral de Tortosa ha estat des de l’antiguitat un punt on s’han localitzat nombroses 
restes arqueològiques. 
La primera persona que te un interès per l’arqueologia de Tortosa, fou Cristòfor Despuig, i 
al col·loqui IV ja ens parla de troballes en torn de la Catedral, com així ho segueixen fent 
molts historiadors tortosins (Francesc Martorell, A. Cortés, A. Gil de Federich, J. Abril...) 
Als anys 70 durant una reforma que es portar a terme als voltants de l’absis es va 
recuperar un important conjunt de materials islàmics.  
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Descripció de la intervenció: 
 
(2001) Informe sobre el control arqueològic de les obres de consolidació i contenció 
estructural de la Canònica de la Catedral de Tortosa (Baix Ebre) 
Intervencions: 

 
 
Any: 2000/ 2001 Data: 27 de desembre de 2000 

Fins febrer de 2001 
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez i Elizabeth Arasa 
 
Aquesta intervenció arqueològica està motivada pels treballs de restauració i contenció 
estructural de l’Edifici de l’Aula Major de la Catedral de Tortosa, que porta a terme el 
Ministeri d’Educació, de Cultura i Esport. 
Durant el procés d’excavació fou localitzat en aquest indret una estructura (muralla) feta 
amb formigó de 3’8 m sobre la qual descansen les parets N - E i O de la Sala. 
L'excavació dirigida per Joan Martínez i Elisabet Arasa (2001) dins l'Aula Magna de la 
Canònica de la Catedral, va posar al descobert un tram del recinte murari datat en època 
baix imperial i andalusí, fet que permet confirmar que la muralla baix imperial de Dertosa 
tancaria, al sud, paral·lela al barranc del Rastre, modificant la historiografia dels darrers 
anys, que la situen, com hem dit, al portal del Romeu o al de la Rosa.  
Molt probablement, i realitzant una extrapolació dels resultats, aquest mateix traçat seria 
l’existent en època tardo - republicana i alt imperial. 
 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
Martinez, J.; Arasa, E. 2001: Informe sobre el control arqueológico de las obras de 
consolidación y contención estructural de la Canónica de la Catedral de Tortosa (Baix 
Ebre) entre el 27 de diciembre del 2000 y el 26 de enero del 2001, realizado por los 
arqueólogos Juan Martínez y Elisabet Arasa. ServeisTerritorials d'Arqueologia de les 
Terres de l'Ebre. Generalitat de Catalunya. (Informe inèdit.) 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-09-2010 
 
 
Plànol 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 
 4 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Traçat de la Catedral Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Doctor Ferran, Carrer Cruera, Costa 

dels Capellans, Av. Felip Pedrell 
Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 
 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval andalusí  
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La Catedral de Tortosa ha estat des de l’antiguitat punt on s’han localitzat innombrables 
troballes arqueològiques. 
La primera persona que te un interès per l’arqueologia de Tortosa, fou Cristòfor Despuig, i 
al col·loqui IV ja ens parla de troballes en torn de la Catedral, com així ho segueixen fent 
molts historiadors tortosins (Francesc Martorell, A. Cortés, A. Gil de Federich, J. Abril...) 
Als anys 70 durant una reforma que es porta a terme als voltants de l’absis es va 
recuperar un important conjunt de materials islàmics 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica al traçat de la Catedral.  
Intervencions: 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
 
Any: 2003 Data: 29 d’octubre fins 31 de desembre 
Direcció de la intervenció:  David Bea i Mariona Valldepérez 
Aquesta intervenció està motivada per l’obertura de rases de cablejat de la llum en el 
sector traçat de la catedral de Tortosa per l’empresa Fecsa -Endesa. 
L’actuació va consistir en un control de la rasa que tenia que portar els nous serveis de 
cablejat, i que transcorria paral·lela a la Catedral. 
En quan als resultats aconseguits van ser la documentació d’un tram de la muralla 
andalusina que travessava la rasa en direcció a l’Ebre. Cal destacar que malgrat arribar 
als dos metres de fondària no es va poder determinar la fonamentació de l’estructura. 
També es van documentar algunes clavegueres andalusines, i una estructura medieval 
que podria tractar-se d’un embarcador medieval. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
BEA , D. VALLDEPEREZ, M.(2003) Informe de la Intervenció arqueològica al “Traçat de 
la Catedral” Carrer D. Ferran, Cruera, Costa de Capellans, Av. Felip Pedrell. 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 25-08-2010 
 
 
Plànol 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 
 

 
Detall de la claveguera dintre de la rasa 
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Nº de Fitxa: 5 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Escales de la Catedral de Tortosa Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Croera, 20 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X 291168.30901  
Y4521303.4771   

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Edat antiga tardo romà Medieval andalusí i Cristià XIV 
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
Conservació: 
 
Estat: dolent 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La Catedral de Tortosa ha estat des de l’antiguitat punt on s’han localitzat innombrables 
troballes arqueològiques. 
La primera persona que te un interès per l’arqueologia de Tortosa, fou Cristòfor Despuig, i 
al col·loqui IV ja ens parla de troballes en torn de la Catedral, com així ho segueixen fent 
molts historiadors tortosins (Francesc Martorell, A. Cortés, A. Gil de Federich, J. Abril...) 
Als anys 70 durant una reforma que es portar a terme als voltants de l’absis es va 
recuperar un important conjunt de materials islàmics.  
Cal remarcar que l’any 2001durant  el procés d’excavació fou localitzat en aquest indret 
una estructura (muralla) feta amb formigó de 3’8 m sobre la qual descansen les parets N-
E i O de la Sala capitular. 
L'excavació dirigida per Joan Martínez i Elisabet Arasa (2001) dins l'Aula Magna de la 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Canònica de la Catedral, va posar al descobert un tram del recinte murari datat en època 
baix imperial i andalusí. 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Memòria dels treballs Arqueològics duts a terme a les escales principals de la Catedral 
de Tortosa. Tortosa–Baix Ebre -2002 

 
Intervencions: 

 
Any: 2002/2003 Data: novembre, desembre i gener 
Direcció de la intervenció:  Mª Cinta Montañés i Príncep 
El motiu d’aquesta intervenció ve donat per les obres d’adequació que s’estan portant a 
terme a la Catedral de Tortosa, concretament aquesta intervenció s’ha realitzat dins del 
marc del projecte arquitectònic de Contenció estructural del mur de la façana principal de 
la Catedral de Tortosa. 
Durant el procés d’excavació fou localitzat el basament de la façana principal de la 
Catedral i s’han pogut observar diferents elements sobre els quals descansa la 
fonamentació. 
Cal destacar una primera estructura atalussada feta amb carreus escairats per la cara 
exterior i farcida amb reble de morter de calç i pedra, situada sota la part central de la 
façana. Aquesta, pot tractar-se d’un element d’època medieval, que localitzem amortitzat i 
tallat, i que podria tenir una funció defensiva. 
En la part central del basament es van localitzar els elements escultòrics, que semblen 
pertànyer a claus de volta, procedents de l’església romànica. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
MONTAÑES, M. C. (2002) Memòria dels treballs Arqueològics duts a terme a les escales 
principals de la Catedral de Tortosa. Tortosa- Baix Ebre  
 
ALMUNI I BALADA, V. L’obra de la Seu de Tortosa, Col.lecció  Dertosa, cooperativa 
Gràfica dertosense. Tortosa 1991,pp82,233 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 20-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
 

Estructures muraries localitzades en el basament de la façana 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estructures localitzades en el basament de la façana principal de la Catedral i detall de la 
clau de volta reaprofitada. 
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Detall del basament de la façana 
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Nº de Fitxa: 6 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció a la Catedral de Tortosa 

(accessos entre placeta de Palau i la volta 
inferior del sud oest del claustre) 

Municipi:  Tortosa 

Adreça: Carrer Croera, 20 Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  10’96 m s.n.m. 
Coordenades UTM: 

X 29109  
Y452125  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Edat antiga tardo romà Medieval andalusí i Cristià XIV 
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La Catedral de Tortosa ha estat des de l’antiguitat punt on s’han localitzat innombrables 
troballes arqueològiques. 
La primera persona que te un interès per l’arqueologia de Tortosa, fou Cristòfor Despuig, i 
al col·loqui IV ja ens parla de troballes en torn de la Catedral, com així ho segueixen fent 
molts historiadors tortosins (Francesc Martorell, A. Cortés, A. Gil de Federich, J. Abril...) 
Als anys 70 durant una reforma que es portar a terme als voltants de l’absis es va 
recuperar un important conjunt de materials islàmics.  
Cal remarcar que l’any 2001durant  el procés d’excavació fou localitzat en aquest indret 
una estructura (muralla) feta amb formigó de 3’8 m sobre la qual descansen les parets N-



  21
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E i O de la Sala capitular. 
L'excavació dirigida per Joan Martínez i Elisabet Arasa (2001) dins l'Aula Magna de la 
Canònica de la Catedral, va posar al descobert un tram del recinte murari datat en època 
baix imperial i andalusí. 
Durant l’any 2002 i 2003 es va portar a terme una intervenció a la façana principal de la 
Catedral per Cinta Montañés, on van aparèixer diferents estructures al basament de la 
façana, així com dues claus de volta reaprofitades. 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Informe de la intervenció  arqueològica efectuada a la Catedral de Tortosa  –Baix Ebre -

 
Intervencions: 

 
 
Any: 2007 Data: 11 de juny al 8 de juliol 
Direcció de la intervenció:  Jordi Diloli 
El motiu d’aquesta intervenció esta en relació a la construcció d’uns accessos per tal de 
connectar un espai situat a l’ala sud del claustre de la catedral amb la volta ubicada a una 
cota inferior respecte a l’àrea ocupada per la Canònica. 
Els treballs han consistit en la realització de dues cales on havien d’anar els accessos 
prevists, i s’ha arribat a una fondària d’uns 3 metres. 
Concretament s’ha realitzat una intervenció amb mini excavadora i manual, on han 
treballat  tres auxiliars d’arqueòleg 
S’han localitzat .paviments de rajola, murs de morter de calç i un de fet amb tàpia. 
Cal remarcar la troballa d’una arcada gòtica amb dovelles de pedra i un gresol. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
DILOLI, J. (2007)Informe sobre la intervenció arqueològica efectuada a la Catedral de 
Tortosa (Baix Ebre). 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 20-09-2010 
 
 
Plànol 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zona on s’ha portat a terme la intervenció 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 
Vista de les restes de la intervenció 

 

 
Vista de les restes de la intervenció 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 7 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Control de les obres de condicionament de la 

Catedral de Tortosa 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Carrer Croera, 20 Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  10’96 m s.n.m. 
Coordenades UTM: 

  
  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 

 

Aquest espai on s’han realitzat les obres d’adequació,correspon al refectori,  edificació de 
planta rectangular realitzada amb carreus i amb volta de canó,  la qual presenta dos accessos 
practicats en posterioritat a la seva construcció. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
 
 
Any: 2003 Data: març- abril 
Direcció de la intervenció:  Cinta Montañés i Princep 
 
Aquesta darrera intervenció arqueològica, ha consistit en un seguiment de les d’obres que 
s’han portat a terme en les dependències catedralícies, concretament a la sala del refectori i 
en una claveguera ubicada al costat del claustre. 
Concretament, s’ha fet un seguiment del desmunt d’una rampa que s’havia condicionat per 
accedir des d’aquesta dependència fins a la  porta que comunicava amb el pati, així com s’ha 
portat a terme  la retirada d’enderrocs que restaven en l’interior de la sala. 
En un primer moment, van retirar-se de forma manual els elements que formaven la rampa i 
sobre un plànol es va marcar la seva numeració. Posteriorment, vam continuar retirant els 
nivells d’enderroc, arribant a un punt on restava una clapa de paviment de calç que podria 
tractar-se de l’original de la sala. 
Cal destacar, que per realitzar aquesta rampa es van utilitzar una sèrie d’elements aprofitats 
com poden ser carreus, elements arquitectònics (fragments de columna, fragments de 
motllures...), terres... 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 

 
MONTAÑÉS, M.C. (2003) Memòria sobre el control arqueològic  dut a terme a les obres 
d’adequació de la catedral de Tortosa durant els mesos de març -abril. 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 22-09-2010 
 
 
Plànol 
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Planimetria de l’actuació duta a terme a la Catedral 2003 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 

 
 

Vista de la rampa excavada 
 

 
 

Vista d’una canalització 
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Nº de Fitxa: 8 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Urbanització Portal Romeus,Plaça de l’absis, 

carrer capellans, La Suda, Costa Capellans 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Portal del Romeus, Plaça de l’Absis,Carrer 
Costa capellans, la Suda 

Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

  
  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, portal 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval   
  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
 Prop de l'edifici de la Catedral de Tortosa, als anys seixanta i setanta es van dur a terme 
unes obres d'enderroc de les cases que existien darrere l'absis i es va rebaixar el nivell 
de terra. Les excavacions van ser seguides per Jesús Massip (1960; 1970; 1987), 
aleshores director del Museu Municipal i Delegat del Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicas, qui va recollir alguns dels materials que 
s'extreien, entre els quals en destaquem dues columnes de granit i diversos fragments 
ceràmics d'època ibèrica, romana i gran quantitat de material islàmic. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
 
 
Any: 2008/2009 Data: 24 al 28 de novembre de 2008 

15 -12-08/11-02-09 
Direcció de la intervenció:  Vanesa Camarasa ATICS, S.L. 
Aquesta intervenció està determinada per les obres de substitució de la xarxa de 
clavegueram i serveis dels carrers del Portal dels Romeus, la Suda etc... 
Aquesta actuació està realitzada per l’empresa BECSA S.A.V. així com s’ha realitzat un 
seguiment arqueòlogic, consistent en el control de l’aixecament del paviment i excavació 
de les rases per la col·locació de serveis. 
En quan als treballs s’han realitzat en dues fases. 
  
1.- realització un seguiment de màquines quan rebaixen el paviment. 
 
2.- Realització de dos sondejos a la plaça de l’absis. Posteriorment es tracen 13 cales de 
dimensions irregulars entre 3’90 m x 2m. 
 
3.- Sota l’arc que separa el carrer de la suda i Costa Capellans apareix una estructura 
feta amb pedra unida amb morter de calç de color rosat de grans dimensions, que segons 
els seus excavadors sembla tractar-se de la muralla andalusina. Adossats a aquesta 
estructura van aparèixer murs molt malmesos. 
Segons els autors de la intervenció les restes que apareixen en l’indret serien un tram de 
la muralla andalusina i els murs que s’hi relacionen (els quals estan força arrasats) 
segurament serien part d’un edifici públic de l’antiga ciutat andalusí. 
Cal remarcar, que l’arrasament dels murs sembla tractar-se dels anys 70 quan es va 
arranjar la plaça sense cap tipus de control. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
GRIÑO, D.,CAMARASA, V. (2008)  Informe preliminar del control i excavació 
arqueològica de la urbanització del Portal dels Romeus, Plaça de l’absis, Costa capellans, 
La Suda, Costa Capellans (Tortosa, Baix Ebre) 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 05-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
Planimetria de la plaça 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 

 
 

Vista general de la intervenció 
  

 
 

Detall de les estructures localitzades 
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Nº de Fitxa: 9 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Plaça Mossèn Sol Municipi:  Tortosa 
Adreça: Plaça Mossèn Sol Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  11 m. s n m 
Coordenades UTM: 

X293030 X291342 
Y4521266 Y4521223 

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquest tram de muralla medieval  de Tortosa es situa al nucli urbà entre el convent de 
Santa Clara i el Castell de la Suda, i està delimitada pels carrers Providència, Carrer del 
Vall, Carrer Pujada al Bonet, Els escorxadors, Carrer del Mig, Carrer del Bou,Carrer 
Callao, Carrer Méndez Núñez i Ros de Medrano. 
En aquest punt s’ubicava el tancament artificial del barranc del Rastre mitjançant la 
muralla de Santa Clara. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica a la Plaça Mossèn Sol 
Intervencions: 

 
 
Any: 2008 Data: 7 al 18 de gener 
Direcció de la intervenció:  Cesar Augusto Pociña .CODEX 
En aquesta actuació es van realitzar un total de 4 rases i un sondeig que es van 
enumerar correlativament. 
Cal dir que es van obrir seguint el que semblava el trajecte de la muralla. 
Un cop s’ha retirat el paviment original, s’han obert les rases: 
Rasa1.- Apareix la muralla sota paviment però travessada per una claveguera. 
La muralla esta realitzada amb formigó de calç amb blocs de pedra, i presenta banqueta 
de fonamentació. 
Rasa2.- La muralla divideix la rasa en dos parts. 
Rasa 3.- També es localitza la muralla 
Rasa 4.- Tornem a localitzar la muralla amb la banqueta de fonamentació. 
Sondeig 5 En aquest punt tenim un nivell amb força aportacions de llims i graves. 
Una cop realitzada la intervenció s’aprecia que la muralla esta conservada en força bon 
estat, excepte la que s’ubica a la primera rasa, conservant una altura de mes d’un metre. 
En quan al seu traçat cal dir que aquesta continua en línea recta des de l’antic convent de 
Sant Joan, i per tant això descarta la proposta de Curto i Vidal (2003) pp71 que proposen 
un traçat obliquo. 
Cal remarcar que la profunditat de la banqueta es variable, la qual cosa interpreten els 
seus excavadors , per la relació que pot tenir amb l’existència d’un fossat exterior. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
CODEX , (2008) Memòria de la Intervenció arqueològica a la Plaça Mossèn Sol de 
Tortosa. Tortosa, Baix Ebre,( inèdita) 
CURTO, A.; VIDAL, J. (2003). La ciutat de Tortosa, a: DD.AA. L'Art Gòtic a Catalunya. 
Arquitectura III.Dels palaus a les masies. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, p. 68-71. 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

Planimetria de la plaça corresponent l’actuació de CODEX  l ’any 2008 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 
 10 Referència    

cadastral:  
1411966 - 1411944 - 1411965 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció arqueològica efectuada a l’antic 

convent de Sant Joan 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Plaça Mossèn Sol, Callao 8-9-10, 2-4-6 Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

X 291374.06902  
Y 4521205.0202  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  Estructures andalusines 
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquestes intervencions es realitzen amb motiu de la previsió de la construcció d’un 
pàrquing als terrenys on s’ubicava el pati de l’antic convent 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: S’han portat un total de 3 intervencions en 
aquest espai. 
 
 
Any: 1997 Data:  
Direcció de la intervenció:  Cinta Montañés 
1.- La primera d’aquestes actuacions fou portada per Cinta Montañés l’any 1997, i es 
realitzaren 4 sondeigs a l’interior del pati. 
Durant aquesta primera intervenció es realitzen una sèrie de sondejos per tot el solar per 
poder determinar l’existència de restes arqueològiques en l’ indret. 
Cal dir que els resultats foren positius. 
Un dels sondejos realitzats va identificar la banqueta de fonamentació de la muralla del 
segle XIV, a la vegada que va servir per  determinar la potencia estratigràfica del lloc. 
En un segon sondeig, que a posteriori va ser ampliat, van aparèixer una sèrie 
d’estructures d’època andalusina (S. XI- XIII) però la seva funcionalitat ès difícil de 
precisar. 
Un tercer sondeig va donar negatiu ja que únicament van poder comprovar l’ampla 
potència estratigràfica del lloc. 
 
 
Any: 1999 Data:  
Direcció de la intervenció:  David Bea  
2-La segona intervenció va ser realitzada per David Bea 
Degut a la continuïtat del projecte de construcció en aquest solar, durant l’any 1999, 
l’empresa Cota 64, i dirigit per David Bea, empren un altre cop les excavacions 
arqueològiques d’aquest solar. 
Aquesta intervenció fou duta a terme entre abril i juny, i posteriorment al rebaix 
mecanitzat es procedí a l’excavació, apareixent en la part inferior del solar, alguns murs 
més d’època andalusina 
També es localitzen restes d’estructures relacionades amb el convent i posteriors a la 
muralla del segle XIV. 
Remarcable es la localització d’un forn de calç que semblava tenir relació amb la 
construcció del convent de Sant Joan, i finalment es van localitzar terres abocades durant 
el segle XIX per suavitzar la pendent de l’indret 
 
Any: 2007 Data: entre el 10 i el 23 d’abril.  
Direcció de la intervenció:  Mariona Valldeperez 
3.-La darrera intervenció seria la duta a terme durant l’any 2007 per Mariona Valldepérez 
Es va portar a terme un control d’obres, i es va localitzar un tram de claveguera. 
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Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
BEA , D.(2000) ; L’Excavació arqueològica al pati de l’antic convent de Sant Joan de 
Jerusalem i de l’Orde de Malta de Tortosa. Baix Ebre. Nous Col·loquis pàg.. 85-96 
Tortosa 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 1-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
 

Planimetria de l’actuació de Cinta Montañés l’any 1997 
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Planimetria de l’actuació de David Bea 1999 
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Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 

 
 

Planta general de la intervenció 
 

 
 

Detall de la banqueta de la muralla del segle XIV 
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Nº de Fitxa: 11 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció al carrer Sant Domènec Municipi:  Tortosa 
Adreça: C/ Sant Domènec Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  14’06 m s.n.m. 
Coordenades UTM: 

X 29134  
 Y 452131  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars d’època ibèrica, enterrament romà, restes medievals (andalusí i 
cristià) 
 
 
Cronologia: 
 
Des de el segle VII a. C. Fins actualitat  
  
 
 
Conservació: 
 
Estat : regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La zona on s’ha portat a terme la intervenció es el carrer Sant Domènec que durant la 
Baixa Edat mitjana esdevé carrer de Gènova, que anava a parar al portal de l’Olivar. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica al carrer Sant Domènec 
Intervencions: 

 
 
Any : 1963 Data: Juliol 
Direcció de la intervenció:  Jesús Massip 
Aquesta actuació fou una recollida de material arqueològic, localitzat en els treballs de 
rebaix del subsòl per instal·lar un trull. 
Destaca la localització de material d’època romana, i material islàmic. 
 
 
 
Any : 2007 Data: Del 23 d’abril al 31 de juliol de 2007 
Direcció de la intervenció:  Ramon Ferré Anguix 
Aquesta intervenció preventiva va tenir com objectiu el seguiment d’obres d’aixecament 
del carrer i excavació per a la instal·lació d’una sèrie de serveis . 
Durant els treballs s’han recuperat diverses estructures, concretament murs, pertanyents 
a diferents èpoques, així com una claveguera andalusí. 
En l’obertura de rases al carrer van localitzar-se estructures d’una cronologia mes antiga, 
ja que va aparèixer un mur de grans dimensions que segons els seus excavadors  te una 
cronologia del segle III a. C .Aquesta estructura s’assenta sobre un estrat de fang i còdols 
amb datació a la 1ª edat del ferro. 
 
Els autors de la intervenció relacionen aquesta estructura murària amb la Segona Guerra 
Púnica, i amb canvis interns que es produeixen dins la mateixa societat ibèrica. 
Es possible que aquest mur formés part d’una estructura defensiva terrassada que 
s’estendria pel vessant del turó. 
Aquesta intervenció es força interessant pel fet de ser una excavació que presenta unes 
de les troballes més antigues de Tortosa, i que poden ser bàsiques alhora d’entendre el 
circuit urbà en èpoques antigues. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
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Bibliografia: 
 
FERRE, R. (2007) Memòria del seguiment i de l’excavació arqueològica efectuada al 
carrer sant Domènech. (inèdita) 
Memòria Interna anual del Museu- Arxiu Municipal de Tortosa-1971 
MASSIP,J (1987) Un quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa. Ajuntament 
de Tortosa 1987. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 2-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
Planimetria de la intervenció corresponent l’actuació de La Universitat Rovira i Virgili l’any 
2007 
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Fotografies 
 

 

 
 

Vista del carrer Sant Domènec durant els treballs del 2007 
 

 
 

Detall del mur ibèric 
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Nº de Fitxa: 12 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció a l’església de Sant Domènec Municipi:  Tortosa 
Adreça: C/ Sant Domènec Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  14’06 m s.n.m. 
Coordenades UTM: 

  
   

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Muralla 
Edifici religiós: Església 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval XIV  
Modern XVI  
 
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
L’emplaçament on s’ubica l’església de Sant Domènec es l’extrem del C/ Estudis, enfront 
del Col·legi de Sant Lluís, mentre que el seu mur lateral esquerre s’obre al carrer de la 
Providència, i aprofita l’antiga muralla medieval. L’edifici data del segle XVI, finançada pel 
bisbe Joan Izquierdo (1574-1585) per completar el conjunt dels Reials Col·legis.  
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica a l’església de Sant Domènec 
Intervencions: 

 
 
Any : 2006 Data: Maig i juny 
Direcció de la intervenció:  Universitat Rovira i Virgili 
 
Es van realitzar dues cales en aquest edifici i van aparèixer un enterrament d’època 
romana del S. IV. Aquest fet te la seva importància ja que ens ajuda a situar-lo extramurs 
en època romana. 
Posteriorment a la conquesta cristiana aquest punt va sofrir un intents grau d’urbanització
i van aparèixer unes estructures de grans dimensions que podrien tractar-se d’algun tipus 
de fortificació relacionat amb la muralla del S XIV. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
Bibliografia: 
 
Massip, J. 1968 “Els Reials Col·legis”, a La voz del Bajo Ebro, nº 547 pp10 
Memòria de la intervenció arqueològica a l’Esglèsia de Sant Domènec, 2006 URV inèdita.
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 2-09-2010 
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Nº de Fitxa: 13 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Portal del Rastre Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  14/21 m. snm 
Coordenades UTM: 

X 291577,28  
Y 4521388,89  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, portal 
 
 
 
Cronologia: 
 
Modern  XVIII  
  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En aquest punt s’ubicava el Portal del Rastre, que va ser arrasat al segle XIX . 
El carrer Providència comunicava la ciutat medieval amb el barranc del Rastre i el Camí 
de Sant Josep de la Muntanya. 
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Descripció de la intervenció: 
 

Intervencions: 
 
 
Any: 2007 Data:  del 19 al 30 de novembre 
Direcció de la intervenció:  Mariona Valldepérez 
Aquesta intervenció es un control arqueòlogic encarregat per GUMTSA, en el marc de les 
obres d’arranjament de la calçada, ja que es tracta d’un espai ubicat dintre del recinte 
declarat Conjunt Històric artístic i BCIN. 
Els treballs que s’han portat a terme en aquest punt van estar el control de la retirada de 
la capa d’asfalt del Portal del Rastre,així com i s’han controlat quatre rases que seran 
utilitzades per a canalització d’aigua. 
Durant la intervenció fou localitzat un mur modern en relació al portal però en la seva part 
exterior, que podria tractar-se d’una estructura del segle XIX. 
 
 
Marc legal: 
 
  Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
PASTOR, L. (1925) Las puertas de la ciudad I. La Zuda, nºn138 pp 42-44 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 13-09-2010 
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Plànol 
 

 

 
 

Ubicació de la porta del Rastre 
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Fotografies 
 

 

 
 

Control de les rases 
 

 
 

Treballs a la calçada 
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Nº de Fitxa:  
 14 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Aqüeducte del carrer Callao Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Carrer Callao s/n Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X   
Y   

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, aqüeducte, dipòsit 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVII  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Es tracta d’un aqüeducte ubicat al carrer Callao, conformat per diferents construccions entre les 
que destaquen: un canal d’aigua o conducció, uns arcs de pedra per salvar el desnivell i dues 
cisternes de totxana per emmagatzemar l’aigua sobrant. 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica a l’aqüeducte del Carrer Callao 
Intervencions: 
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Any: 2003 Data: Del 27 d’octubre10 de novembre 
Direcció de la intervenció:  Cinta Montañés i Princep 
 
Aquesta intervenció fou començada pel Taller d’Ocupació Tortosa 2002 i finalitzada per
l’Escola Taller Els Fortins. 
Durant els treballs, que han estat de recuperació dels arcs de l’aqüeducte i de dignificació 
de la zona, bàsicament s’ha portat a terme un seguiment de l’actuació ja que aquesta 
edificació es situa prop del casc antic, i hi havia probabilitat de localitzar algunes restes 
arqueològiques. 

Per a definir les esmentades tasques les vam agrupar en quatre grups: 
a) Ampliació del perímetre de la zona a rehabilitar, mitjançant murs de pedra 

d’una alçada mitja de 60 cm. 
 
b) Construcció d’un mur de formigó armat per a la contenció de terres en la zona 

posterior de l’aqüeducte. 
 

c) Millora del drenatge de les aigües pluvials realitzant una sèrie de mesures per 
poder eliminar-les i protegir aquests elements arquitectònics de les agressions 
ambientals i meteorològiques. 

 
d) Per últim, es va realitzar una estesa de graves per a evitar que les males 

herbes puguin arrelar-se. 
 
En aquest sector tenim les estructures de la canalització que portava l’aigua a la font del 
Rastre, que alimentava a tot el barri. 
 
El seu us pot situar-se des d’època baix medieval fins a mitjans del segle XX, en que va 
instal·lar-se l’aigua corrent. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
  
  
Bibliografia: 
 
MONTAÑÉS , M. C. (2003) Memòria la actuació duta a terme per l’Escola Taller Els 
Fortins a l’aqüeducte del Carrer Callao. 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 20-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
 

Planimetria de l’aqüeducte corresponent l’actuació de l’Escola Taller Els Fortins 
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Fotografies 
 

 

 
 

Alumnes treballadors de l’Escola Taller Els Fortins 
 

 
 

Vista de la zona de l’aqüeducte un cop han finalitzat els treballs 
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Nº de Fitxa: 15 Referència 
cadastral:  

1411956 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Camp de Treball al Baluard de la Victoria Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Esplanetes, de les s/n Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  36 m s n m 
Coordenades U T M: 

X 291466.24  
Y4521085.44  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, Torre, Portal 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El baluard de la Victòria, mitjançant dos trams de muralla, resta connectat amb el fortí del 
Bonet i el baluard de les Creus. Un altre llenç monumental del segle XIV baixa a Santa 
Clara i el Rastre.  
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Baluard de la Victoria 
Intervencions: 
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Any: 1996 Data: Del 15 al 26 de juliol de 1996 
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez Tomás 
Aquesta actuació es va portar a terme en el marc d’un Camp de treball per realitzar 
tasques de neteja, i consolidació del baluard de la Victoria. 
En l’actuació van participar dos peons i un tècnic arqueòleg, així com els participants en 
el Camp de treball. 
Concretament les actuacions que es van portar a terme en el marc d’aquesta actuació 
foren: 
-Neteja de la vegetació de l’indret. 
-Consolidació d’elements en perill. 
-Actuació a la torre octogonal 
-Intervenció a la porta d’accés al recinte interior amb reposició d’elements. 
-Neteja al fossat 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
MARTÍNEZ, J. (1996) Baluard de la Victoria. Camp de treball. Estiu 1996 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 05-09-2010 
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Plànol 
 

 

 
Planimetria del baluard de la Victoria any 1996 
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Fotografies 
 

 

 
 

Portal de Tarragona durant la intervenció 
 

 
Participants del Camp de treball 
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Nº de Fitxa: 
 16 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció arqueològica al traçat del nou vial 

de Santa Clara 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: C/ Sant Francesc Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

  
  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat:regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquesta intervenció duta a terme al barri de Santa Clara es la primera del pla integral del 
nucli antic de Tortosa (Pincat), i ha estat co-finançada amb l’ajut de la Llei de Barris. 
El motiu d’aquesta actuació ha estat facilitar als veïns l’accés de vehicles particulars i 
d’emergències, així com l’ampliació del pàrquing de l’hospital Verge de la Cinta. 
Amb motiu de les obres d’obertura i prolongació del barri de santa Clara, s’havien de 
demolir sis cases i soterrar instal·lacions, així com intervenir en les canonades 
d’alimentació als dipòsits d’aigua, per tant segons la llei, essent zona arqueològica es 
tenia que realitzar una intervenció. 
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Descripció de la intervenció: 
 
 
Intervencions: 

 
 
Any: 2005 Data: 23 a 27 de maig 
Direcció de la intervenció:  Jordi Vilà Llorach 
Aquesta actuació va tenir dues fases. 
 
-Una primera actuació on es va portar a terme un seguiment arqueològic de 
l’enderrocament de les cases ubicades a l’inici del vial al capdamunt del Carrer Sant 
Francesc. 
 
-Una segona fase, on s’ha treballat en la plataforma inferior, mitjana i superior. 
 
La plataforma inferior, ha estat estèril a nivell arqueòlogic excepte la localització de 
fragments de projectils de canó de 40 lliures, bombes d’explosió esfèriques etc.. restes 
anteriors al segle XVIII 
Intervenció en les plataformes mitjana i superior del vial, ubicada sobre l’actual convent 
de Santa Clara, en l’espai comprés entre el mur i la carretera d’accés a la residencia 
Sanitaria. 
A la plataforma mitjana es van portar a terme sis rases que es van rebaixar 
mecànicament fins una cota de 2-2’40 m. 
També es va realitzar tres cates on han aparegut alguns murs rebentats així com 
fragments de bombes de canó i morters, segurament procedents de la guerra dels 
segadors, que destruí el convent del Carme. 
 
A la plaça superior del Turó del Sitjar (entorn al dipòsit de l’aigua) s’han efectuat tres 
cates, una de les quals fou una excavació en extensió rebaixada de forma manual 
arribant a una cota de dos metres i ha aparegut una muralla del segle XIV que estaria 
associada amb el portal de Tarragona, que pot tractar-se d’una porta coberta que 
reforçava al pas a la ciutat. 
S’han documentat estructures del Convent del Carme, localitzant-se alguns murs en 
bastant bon estat que ens parlen de dues fases constructives. 
 



  65

Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
 
Any: 2005 Data: el 20 de juny i 15 d’agost 
Direcció de la intervenció:  Jordi Vilà Llorach 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
VILA, J. (2005)Informe de la intervenció arqueològica al traçat del nou vial del Barri de  
Santa Clara. 2ª Fase. 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
Planimetria del vial . 
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Fotografies 
 

 

 
 

Restes aparegudes al davant del portal de Tarragona 
 

 
 

Treballs d’excavació 
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Nº de Fitxa: 17 Referència 
cadastral:  

1309901 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Hospital Verge de la Cinta Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  36m s n m 
Coordenades UTM: 

X 291332.354  
Y 4520882.89  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars:  
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
L’Hospital Verge de la Cinta es situa en el Turó del Sitjar o de Banyera, i l’indret està 
emmarcat entre les fortificacions de la Victòria, el Crist i el Carme. També tenim en el 
mateix lloc part de la muralla medieval que resta entre el Portal de Tarragona i Sant Joan.
En el lloc hi haurien també les antigues casernes i Quarters militars que van perdurar a 
Tortosa fins el 1963 que van ser enderrocades. 
Segon les fonts escrites (Miravall 1986, 12 i 123) hi hauria també una necròpolis amb 
enterraments excavats a la roca. 
També està documentada una zona de cementiri entre el Pla del Sitjar i la muntanya d’en 
Climent ja que es van enterrar les víctimes de la febre groga de 1821, i així queda 
constatat al plànol de la ciutat de Joan Abril. 
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Descripció de la intervenció: 
 
 
Intervencions: Intervenció arqueològica a l’Hospital Verge de la Cinta. Intervenció 
Preventiva a les obres de construcció d’un àrea de Servei. 
 
 
Any: 2002 Data:  
Direcció de la intervenció:  Pere Rams 
Aquesta intervenció preventiva fou motivada per l’ampliació de l’àrea de Servei. 
Concretament l’actuació consistí en un seguiment de les obres, així com es va realitzar 
una rasa per documentar les restes arqueològiques. 
El seguiment de les obres es va realitzar en la zona enjardinada on es va realitzar una 
neteja, així com van enderrocar-se uns murs de totxo i formigó. 
Posteriorment es va obrir una rasa d’uns 2 metres d’amplada. 
 
 
Any: 2006 Data: 15 al 18 de febrer 
Direcció de la intervenció:  Aleix González Ortiz 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
RAMS,P. (2002) Projecte d’intervenció arqueològica a l’Hospital Verge de la Cinta. 
Intervenció Preventiva a les obres de Construcció d’un àrea de Servei. 
 
GONZÁLEZ, A.(2006) Projecte per a la Intervenció arqueològica al solar on s’ubicarà el 
nou magatzem de la Residencia Sanitaria “Mare de Deu de la Cinta” 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 26-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
 



  70

Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

 
Fotografies 
 

 

 
 

Vista del Control del Treballs 
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Nº de Fitxa: 18 Referència 
cadastral:  

1206306 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Fortí d’Orleans Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Castell de la Suda, 30 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X 291357.411  
Y 4520732.93  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
Conservació: 
 
Estat:regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
 
El Fortí d’Orleans, edifici militar de Tortosa, va ser objecte d’un conjunt de treballs de 
neteja i consolidació dins del marc del taller d’Ocupació Tortosa 2004, mòdul de paletes i 
amb alguna col·laboració intermitent de l’escola Taller Els Fortins, la qual també hi va 
col·laborar en els treballs de consolidació d’algunes de les seves estructures més 
afectades i en la dignificació del seu entorn. 
 
 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
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Intervencions:  
 
 
Any: 2003-2005 Data:  
Direcció de la intervenció:  Cinta Montañés i Princep 
En el marc del Taller d’Ocupació Tortosa 2004 ( mòdul de paletes) es va actuar al fortí 
d’Orleans, puntualment va actuar també l’Escola Taller Els Fortins. 
 Els treballs que es van portar a terme van ser: 
-Neteja de brossa i vegetació dels elements que formen el fort. 
-Consolidació de part del Camí Cobert 
-Reparació de l’arc de totxana del Baluard S 
-Col·locacions de proteccions. 
En totes les actuacions que s’han portat a terme s’ha realitzat un control exhaustiu per 
part d’un arqueòleg. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública estatal 
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
MONTAÑÉS , M. C. (2005) Memoria de la neteja i consolidació de les estructures que 
conformen el fortí D’Orleans. Tortosa. 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 22-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
Planimetria del Fortí d’Orleans 2005 
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Fotografies 
 

 

 
 

Treballs de neteja del fossat principal 
 

 
 

Treballs d’encofrat del Camí Cobert 
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Nº de Fitxa: 19 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Campanya d’excavacions Plaça Alfons XII Municipi:  Tortosa 
Adreça: Plaça Alfons Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  10’75 m-11’50 m 
Coordenades UTM: 

latitud 0º 31’20”  
Longitud 40º 48’35”  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Lloc d’enterrament 
Edifici religiós 
Altres 
 
 
Cronologia: 
 
Baix Imperi a domini Visigot (300-715) Modern(1453-1789) 
Medieval, Món Islàmic (800-1150)  
 
 
Conservació: 
 
Estat: destruït 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
L’ajuntament de Tortosa va decidir construir un aparcament soterrat a la Plaça Alfons XII 
(anys 81-82). 
Aquest sector estaria extramurs en època antiga, i seria proper a la ciutat en el sector 
meridional. 
Posteriorment fou veí de la muralla medieval i entorn al segle XVIII queda integrat en el 
recinte murari de la Mitja Lluna. 
A finals del segle XIX s’enruna la muralla i s’urbanitza la Plaça d’acord amb els cànons 
moderns d’eixamples. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Any: 1986 Data: 13 juliol al 13 d’agost 
Direcció de la intervenció:  Joan Vianney Mª Arbeloa i Rigau 
La primera campanya fou la portada a terme l’estiu del 1986 per Joan Vianney Mª 
Arbeloa, i demostra l’ocupació romana i musulmana de l’indret, així com troba part de la 
muralla defensiva de la Mitja Lluna. 
 
Any: 1987 Data: Del 1 juny al 16 juliol 
Direcció de la intervenció:  Juli Markalain 
L’estiu següent es porta a terme una segona campanya aquest cop dirigida per Juli 
Markalain. 
Un cop finalitzada la intervenció de Joan Vianney, s’acorda amb l’empresa rebaixar fins 
una cota de 3’5 m tota la plaça per retirar els nivells més moderns, però al començar 
aquesta segona campanya la plaça s’ha rebaixat fins una cota de 4’80 metres.  
Llavors s’obren 6 cales de 5 x 5 metres per tal d’obtenir un mostreig de l’historia del solar 
i documentar les restes que poden quedar. 
S’acaba documentant un ample període cronològic d’ocupació amb restes que s’estenen 
entre l’època tardo romana passant per l’andalusí fins a les estructures defensives 
d’època moderna. 
 
Any: 1988 Data: -- 
Direcció de la intervenció:  Eulàlia Barrassetas i Dunjó 
Finalitzada la segona campanya d’excavació resta una part de la plaça per rebaixar, i el 
Servei d’arqueologia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, arriben a 
un acord per realitzar una nova intervenció, aquest cop a càrrec d’Eulàlia Barrassetas. 
En aquesta campanya es realitza bàsicament un seguiment de la màquina 
retroexcavadora, i es localitzen les següents restes: 

-Murs moderns relacionats amb la Mitja Lluna 
-Tombes 9-10-2-i 14 musulmanes. 
-Tombes 1-2-3-4-5-6-7-8-11 i 13 molt malmeses en àmfora i caixa d’època tardo 
romana. 
-Mur 5 que conforma un absis pertanyent a una basílica del qual únicament resta 
el basament 
-Un forn circular per coure ímbrex d’època imperial i finalment un paviment fet amb 
morter de calç. 

Finalment es traslladen les restes de l’absis de la basílica al Parc Teodor González. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. Tortosa 
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Bibliografia: 
 
ARBELOA,, J.V.M.(1986) Primera campanya d’excavacions a la plaça Alfons XII de 
Tortosa. 
MARKALAIN, J. (1987) Segona Campanya d’excavacions a la plaça Alfons XII de 
Tortosa. 
BARRASSETAS, E. (1988) Tercera campanya d’excavacions a la plaça Alfons XII de 
Tortosa. 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxa: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
 

Dibuix de les restes de  la Plaça Alfons XII per J. Vianney Arbeloa 1986. 
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Dibuix de les restes localitzades per Eulàlia Barrassetas a la Plaça Alfons XII durant l’any 
1988. 
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Nº de Fitxa: 20 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Carrer Teodoro González Municipi:  Tortosa 
Adreça: Cruïlla Teodoro González- Av. Generalitat Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  6 m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9092620880  
  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, Portal 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
  
 
 
Conservació: 
 
Estat:dolent 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En el sector del jaciment, sabem que des del segle XII hi havia la casa del Temple, on 
s’ubicava el portal del Temple. 
El portal de Sant Francesc era dels mes importants de la ciutat, i existeix des del segle 
XIV, però la muralla desapareix abans del 1429, llavors va ser refeta la muralla i la torre. 
Pel que fa al portal del Temple, durant els anys 1642-1645 es construeixen les trinxeres i 
les fortificacions del Portal de San Francesc. 
Totes aquestes fortificacions del Temple, tant les medievals com les d’època moderna, 
foren enderrocades a finals del segle XIX per a la construcció del nou eixample urbà. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica al carrer Teodoro González de Tortosa 
Intervencions: 

 
 
Any: 1987 Data: 10 i 24 d’agost 
Direcció de la intervenció:  Pere Izquierdo i Tugas 
 
L’any 1987 durant l’obertura d’una rasa a la cruïlla del Carrer Teodor González amb 
l’Avinguda de la Generalitat treu a la llum restes del recinte emmurallat de Tortosa. 
Aquesta troballa va motivar un intervenció arqueològica. 
En aquesta actuació es van identificar dos murs de morter de calç d’uns 2 mts de gruix 
que corresponien a la construcció i bateria del Temple del segle XVII i a una remodelació 
del segle XVIII. 
A l’extrem de l’excavació, hi van aparèixer tres cares d’una torre angular de la ciutat, 
nomenada del Temple, que protegia aquest portal. 
La planta era octogonal i conservava carreus encoixinats, mentre que la seva cronologia 
era aproximadament del segle XIV, i refeta al XV. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat publica/privada 
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
IZQUIERDO, P.: El Portal del Temple de la ciutat de Tortosa. Notes sobre els sistemes 
defensius de la ciutat arran de les excavacions del 1987, ed. Dertosa, en premsa. 
VIDAL, J. (2007) Les muralles Medievals de Tortosa. Tortosa. Amics dels castells. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
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Fonts Documentals: 
 
AHCTE-   Murs i Valls (1367-1368) 
AHCTE-   Murs i Valls (1398-1463): “Obres dels murs” (1398) “Obra del vall del Temple 
fins al riu”(1462) 
AHCTE- Llibre de Provisions (1345-1348) fol.149r-149v,154r-154v,158v,166r-
166v,170v,146r 
AHCTE- Llibre de Provisions(1365-1368) fol.16v,17v,19v,79r,112v 
AHCTE- Carpeta “Urbanitzación de Tortosa”, sense catalogar 
AHCTE- Comú I, núm.87 
AHCTE- Bisbe i Capítol, núm. 31, pergamí 
AHCTE- Host i Cavalcada II, núm. 87 q 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 23-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
 

Planimetria de la intervenció 
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Nº de Fitxa: 
 21 Referència    

cadastral:  
0808301 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció arqueològica efectuada a l’entorn 

del mercat del peix 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Plaça Barcelona/Carrer Felip Pedrell Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  7,01 m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

29080-452079 29091-452090 
29085-452091 29082-452078 

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Edifici religios: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquestes intervencions es realitzen amb motiu de la previsió de la construcció d’un 
pàrquing als terrenys de la plaça Barcelona de Tortosa, mentre el jaciment s’estén entre 
el Mercat Municipal i el pont ferroviari, i es proper a l’antic mercat del Peix. 
Aquesta àrea es troba situada en una zona de la Ciutat on el subsòl està ocupat per 
paraments militars defensius corresponents al tancament de la ciutat pel sud. 
Segons la planimetria antiga en aquest punt s’ubicava el Portal del Temple i el bastió de 
Sant Pere. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Al llarg de 8 anys es realitzen tres intervencions a la Plaça Barcelona –Mercat del peix 
de Tortosa. 
Intervencions: 

 
 
Any: 1999 Data: entre el 15 i el 26 de febrer.  
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez Tomás 
1.- La primera d’aquestes actuacions fou portada per Joan Martínez i la Brigada 
Municipal de Tortosa l’any 1999, i es realitzaren 4 sondeigs a l’interior de la plaça. 
 
En aquesta campanya es va localitzar al sondeig 1 un mur de notable amplada (1’50-1’60 
m)i amb una alçada de 0’70m que es tractava de la banqueta de fonamentació de la 
muralla del segle XVIII. 
Al sondeig 3, realitzat davant de la porta del mercat, es documenta la caserna 
d’enginyers del segle XIX que aprofita una construcció anterior, la que a priori pretenia 
ser l’església de San Pere (1800-1810) que no es va acabar de construir, i que també es 
va utilitzar com a magatzem dels projectils de l’artilleria. 
Al sondeig 4 van localitzar-se restes modernes en relació a la darrera remodelació de la 
plaça.i  el sondeig 2, que va ser estèril. 
 
 
Any: 2004 Data: entre l'1de juny  i el 16 de juliol.  
Direcció de la intervenció:  (Universitat Rovira i Virgili Tarragona) David 

Bea i Montserrat Corominas coordinats per 
Jordi Diloli  

2-La segona intervenció fou la portada a terme per la Universitat Rovira i Virgili 
l’any 2004. 
 
En aquesta excavació es van s’han realitzar diferents sondeigs combinant mitjans 
mecànics i manuals 
Concretament es van  portat a terme 10 rases al llarg de l’Avinguda Felip Pedrell, i s’ha 
intentat arribar als 4’5m, de fondària (on ha estat possible) i totes les cates han donat 
negatiu excepte una. 
A la Plaça Barcelona s’han efectuat un total de 11 cates a diferent profunditat, i s’han 
localitzat diferents paraments defensius del segle XIV. 
Concretament va aparèixer un llenç de muralla amb línies d’encofrat que transcorria 
paral·lela a l’Av. de la Generalitat, i que conservava una altura de mes de quatre metres. 
Altres restes pertanyen a estructures del segle XVIII –XIX –XX, entre les que cal destacar 
un edifici rectangular que pot tractar-se d’un magatzem d’’artilleria del segle XVIII o a 
restes de l’església de San Pere. 
La resta de murs sembla que es corresponien amb antics embarcadors. 
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Any: 2007 Data: entre el 10 i el 23 d’abril.  
Direcció de la intervenció:  Sergi Navarro i Just 
3.-La darrera intervenció seria la duta a terme durant l’any 2007 per Sergi Navarro 
just. 
 
En aquest cas l’empresa promotora fou Infraestructures Comercial Tortosa, S.L. 
Aquesta intervenció fou un seguiment arqueològic preventiu per controlar la realització de 
dues rases per al pas de serveis a l’interior del mercat del Peix, així com el control de 
l’àrea afectada per la construcció d’un nou edifici annex. 
En aquesta actuació s’ha localitzat un tram de la muralla del segle XIV que es correspon 
al sector del Temple així com una construcció rectangular relacionada amb l’antic Baluard 
de Sant Pere. 
Finalment han aparegut murs de l’antic porxo exterior del Mercat del Peix. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
Martínez, J. 1999, Memòria de l’excavació realitzada a la Plaça Barcelona –Mercat del 
peix 
Bea, D i Corominas, M, 2004, Memòria de l’excavació realitzada a la Plaça Barcelona –
Mercat del peix 
`Navarro, S., 2007, Memòria de l’excavació realitzada a la Plaça Barcelona –Mercat del 
peix 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 25-08-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
Planimetria de la plaça corresponent l’actuació de La Universitat Rovira i Virgili l’any 2004
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Fotografies 
 

 

 
 

Restes localitzades en la intervenció de la URV 
 

 
 

Restes localitzades en la intervenció de la URV 
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Nº de Fitxa: 22 Referència 
cadastral:  

0808401 - 0808402 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció arqueològica efectuada al solar de 

l’antic Banc Central 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Avinguda de la Generalitat 38 Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

x  290880.78997  
y 4520843.6813  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segle XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquesta intervenció es realitza amb motiu de la  construcció d’un edifici amb pàrquing als 
terrenys de l’antic Banc Central i magatzems annexes situats al punt de la ciutat on 
antigament hi havia hagut fortificacions militars . 
L’objectiu principal fou delimitar les estructures corresponents al Baluard de Sant Pere, ja 
que s’havien efectuat tres sondejos amb anterioritat i s’havia localitzat la muralla 
construïda entre el segle XVII- XVIII. 
En aquest sector correspon al tram de fortificació que tanca la ciutat per la seva banda 
meridional i que fou enderrocat al segle XIX. 
Comprenia l’extrem sud del baluard del Crist fins al portal del temple ubicat dins del 
Baluard de San Pere. 
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Concretament en aquest lloc es troben dues línees defensives: 
1.- Cortina i torres de la muralla medieval s. XIV  
Entre el 1385-1386 es construeix l’Esperó partint de la torre del Temple. 
2.- En època moderna, davant la cortina i torres medievals es reforcen a la 2ª meitat del 
segle XVIII els dos portals, amb dos baluards. Aquests eren de planta poligonal preparats 
per la instal·lació de l’artilleria. 
El baluard que protegia el sector del Temple, rep el nom de sant Pere, dins del qual 
queda la Torre octogonal i el portal. 
Aquest sistema restarà en peu fins que va ser enderrocat a finals del segle XIX. 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Any: 1996 Data: 13-14-15 desembre 
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez Tomás 
1.-En la primera fase dels treballs es va realitzar el seguiment i control de l’enderroc de 
l’edifici i del rebaix mecànic fins a 1 metre del mateix. 
 
 
Any:  Data:  
Direcció de la intervenció:  Cinta Montañés i Princep 
2.-En una segona fase dels treballs es va realitzar el control, adequació, excavació i 
integració al pàrquing de l’edifici. 
Aquesta intervenció va confirmar la presencia de diverses estructures pertanyents al 
Baluard, així com va aparèixer un gran pany de muralla (20 m) bastit entre els segles XVII 
-XVIII que conservava una amplada de 1’90 m i una altura de 3’25m. 
A l’extrem Est del solar s’ha documentat també un tram de muralla del segle XIV. 
Finalment cal dir que les restes segons la decisió de la Comissió de Patrimoni es van 
integrar en el pàrquing del nou edifici, però que es va tenir que afectar parcialment la 
muralla.  
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
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Bibliografia: 
 
MARTÍNEZ, J. (1998) Memòria  sobre l’actuació arqueològica a  l’antic Banc Central- 
Avinguda de la Generalitat, 34. Tortosa 
Plànol del Servicio Geogràfic del Exercit, 314.Madrid, 1720 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxa: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vista del traçat de la muralla del segle XVII- XVIII  i de la del segle XIV al solar 
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Vista del traçat de la muralla del segle XVII- XVIII  i de la del segle XIV al solar 
 

 

 
 
 

Planimetria de Tortosa on es pot veure l’Esperó. Plànol del Servici Geogràfic del Exercit, 
314.Madrid, 1720 
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Nº de Fitxa: 23 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Treballs arqueològics duts a terme al Solar 

situat entre el carrer Felip Pedrell, 56 i Canvis 
de Tortosa 

Municipi:  Tortosa 

Adreça: C/Felip Pedrell, 56 Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X   
Y   

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En aquest sector de Tortosa es trobava antigament el Pont de Barques, que era el que 
unia la ciutat amb l’altra banda del riu, i avui en dia únicament es conserva el carrer al 
qual donava aquest pont: El carrer Dr. Ferran  
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Descripció de la intervenció: 
 

Intervencions:Intervenció al solar situat al carrer Felip Pedrell, 56 i Canvis de Tortosa
 
 
Any: 1994 Data: 1 de Febrer 11 de març 
Direcció de la intervenció:  Toni Forcadell i Mª Jesús Ramon 
 
La construcció d’un edifici plurifamiliar amb dues plantes de pàrking al nucli antic de 
Tortosa, van ser els motius que van portar a realitzar aquesta excavació. 
Cal destacar que durant la intervenció fou localitzat un estrat arqueològic amb materials 
andalusins del segle XI i XII. 
També fou localitzat un mur de contenció que limitava la ciutat amb el riu, i que 
segurament era la muralla vora el riu. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
FORCADELL, T., RAMON, M. J.(1994) Memòria dels treballs arqueològics realitzats al 
solar situat entre el carrer Felip Pedrell, 56 i Carrer de Canvis . Tortosa  
 
 
 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 25-08-2010 
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Fotografies 
 

 

 
 

Edifici on es van portar a terme l’excavació 
 

 
 

Estructures localitzades durant la intervenció 
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Nº de Fitxa: 24 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Plaça Paiolet Municipi:  Tortosa 
Adreça: Plaça Paiolet Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X   
Y   

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures medieval : Claveguera 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
 
En aquest punt de la ciutat tenim el final de la claveguera del Vall, que fou bastida entre 
els segles XV i XVI. 
A principis dels segle XV “El Vall” travessava la ciutat al descobert. Servia i encara avui 
dia serveix com a col·lector d’aigües residuals i canalitzava les avingudes del Rastre. 
Fou a principis del segle XV quan la ciutat decideix construir una volta de pedra que la 
cobreix des del Pont de Pedra fins l’entrada del Carrer de la Rosa, i el portal del Romeu. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 

 
 
Any: 1997 Data: 13 al 28 de novembre 
Direcció de la intervenció:  Maria Jesús Ramon- Juan Martínez 
 
Amb motiu de les obres realitzades per l’empresa “Fomento de Construcciones y 
Contratas” per a la construcció d’una estació de bombeig a la Plaça del Paiolet destinada 
a col·lector Tortosa -Roquetes, s’afecta el tram final de l’estructura constructiva de la 
claveguera de la vall. 
Aquesta edificació esta inclosa dins del Conjunt Històric artístic i fou edificada en època 
baix medieval. 
L’afectació del monument de forma parcial va fer necessària una actuació arqueològica 
d’urgència per controlar i documentar les restes afectades. 
A partir d’aquest moment es va realitzar un seguiment i control de la continuació de les 
obres. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
RAMON, M. J. (1997) Memòria del Control arqueològic a la Plaça del Paiolet. Tortosa 
Baix Ebre. (Inèdita). 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 23-09-2010 
 
Fotografies 
 

 

 
 

Vista de la Plaça del Paiolet durant les obres 
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Nº de Fitxa: 25 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció arqueològica efectuada a la Costa 

de Capellans nº 5 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Costa de capellans nº 5 Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  15 m. s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9188021288  
 
 
Tipus de jaciment: 
 
Habitat 
 
 
Cronologia: 
 
Restes d’època romana ( República -Alt Imperi)  
 
 
Conservació: 
 
Estat regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El jaciment es situa en un replà al costat oest del turó de la Suda, just sota la pronunciada 
verticalitat de la roca on s’assenta part de la fortificació, i a l’extrem sud del passeig de 
Ronda que finalitza en aquest sector. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 

 
 
Any: 1985 Data: entre el 21 de gener i 16 de març 
Direcció de la intervenció:  Margarida Genera i Monells 
 
En aquesta campanya es va excavar un solar que va proporcionar restes constructives 
d’un opus caementicium, amb materials d’època alt Imperial, entre la darrera meitat del 
segle I d. C. 
Aquestes restes estan associades a un àrea d’hàbitat, on el material va ser llençat a 
l’interior d’una sitja o fossa a per a tal efecte. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
GENERA, MONELLS, M. ARBELOA, J. V M (1987) L’estat actual de la recerca sobre la 
Tortosa romana i la seva àrea d’influència. Tribuna d’arqueologia 1986-1987.Barcelona 
GENERA, MONELLS, M.(1985) Memòria de la Intervenció arqueològica realitzada al 
carrer Costa de Capellans nº 5 de Tortosa 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 5-10-2010 
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Nº de Fitxa: 26 Referència 
cadastral:  

1413106 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Castell de la Suda Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Pujada del Parador 7 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 
X 291411.931  
Y 4521431.11  
 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, torre, Castell 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Cristià/andalusí  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Es desconeix l’origen del Turó de la Suda encara que s’ha parlat d’un habitat d’ època 
ibèrica, fins al moment no hi ha evidencies estructurals. 
D’època andalusí data l’actual Castell, que després de la conquesta cristiana es 
converteix en palau reial. 
En època moderna va ser reforçat amb noves fortificacions i adaptat per a les noves 
tècniques militars.  
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions:Intervenció a la muralla del Portal de la 
Basa del Castell de la Suda 
 
 
Any: 1999 Data: 7 al 22 de juny  
Direcció de la intervenció:  J. Menchon  
Aquesta intervenció es realitza durant la primavera de 1999, quan es va restaurar un tram 
de muralla, ubicada al portal de la Bassa, pels arquitectes Enric Morelló i Alfons Llorca. 
Aquest tram, desprès de realitzar-se un estudi constructiu ha estat dividit en diferents 
sectors d’Est a Oest. Destaquem: 
-Es correspon al baluard del segle XVII  
-Mur del lloc situat entre el baluard 1 i el sector posterior al baluard del segle XVII. Va 
caure al maig de 2002. 
-Tram de muralla andalusí de la Suda amb reparacions medievals i modernes. 
-Torre andalusí amb creixement medieval. 
-Tram entre torre andalusí i reformes modernes a l ‘oest, que inclou restes d’una torre 
andalusí. 
-Reparació moderna passat l‘arc medieval que dona a la plaça d’Armes. 
-Torre baix medieval. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
MENCHON BES, J (1999) Intervención al Castillo de la Zuda (Tarragona) (Inedit) 
MENCHON BES, J. (2005) El Castillo de la Zuda de Tortosa (Tarragona): Fortificaciones 
del portal de la Bassa. Boletin d’arqueologia medieval –nº 12, 51-79 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 24-09-2010 
 
 
Plànol 
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Nº de Fitxa: 27 Referència 
cadastral:  

1214502 
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Excavació arqueològica al Castell de la Suda Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Pujada del Parador 7 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

x 291411.931  
Y 4521431.11  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
Cronologia: 
 
Modern (1453-1789)  
 
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquesta intervenció esta motivada per les obres d’adequació i consolidació del sector del 
Portal de la Bassa, ja que l’any 2002 degut a les fortes pluges es produeix una 
esllavissada de les estructures d’època moderna. Això, provoca la realització d’un 
projecte per a la restauració del sector annexe emmurallat, denominat sector A. 
Aquesta obra consisteix en la restauració de les estructures afectades i la consolidació de 
la torre mitjançant un cosit tridimensional dels paraments amb ancoratges passius i 
actius. 
Aquests treballs tenen com a finalitat detenir els moviments de la muralla. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Any: 2006/2007 Data: 29-05-2006/11-06-2007 
Direcció de la intervenció:  Raúl Hernández Hernández 
Aquesta actuació arqueològica es va realitzar a l’interior de la muralla, concretament a 
l’àrea utilitzada com a mirador i limitava amb la piscina del complex turístic. 
Un cop extretes les terres de reble, han aparegut dos murs construïts en tapia: 
1.- Mur de tapia zona N 
Sota el mur hi ha un parell d’arcs de totxo massís que fan de cimentació dels murs 
superiors. 
2.- Mur Est 
Tapia i línea de pedres que es recolzaven sobre els arcs , a partir de 7’61 m es recolzen 
sobre un mur de mamposteria. 
La ceràmica que apareix en la intervenció pertany a una ampli marc cronològic, ja que 
forma part de les terres de reble. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Zona Arqueològica 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Estatal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
-HERNÁNDEZ, R. (2007)Informe Preliminar de la excavación arqueológica en el castell 
de la Suda. Sector A- Tortosa - Tarragona)  
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxa: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
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Plànol 
 

 

 
 

Planta de la intervenció 
 

 
 
 

Croquis alçat tapià Est 
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Fotografies 
 

 
 

 
 
 

Vista de l’interior de la muralla 
 
 

 
 
 

Mur de tàpia sud 
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Nº de Fitxa: 28 Referència 
cadastral:  

1214502 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Màqbara del Castell de la Suda Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Castell de la Suda, del 4 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  50 m. snm 
Coordenades UTM: 
X   291283.714  
Y   4521393.17  
 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, torre, castell, cementiri 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Cristià XII- XV   /Medieval 
Andalusí -VIII- XII 

 

Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Es desconeix l’origen del Turó de la Suda encara que s’ha parlat d’un habitat d’època 
ibèrica, fins al moment no hi ha evidencies estructurals. 
D’època andalusí data l’actual Castell, que després de la conquesta cristiana es 
converteix en palau reial. La Suda conserva, adossada a la façana de l’antic Palau Reial, 
la única necròpolis àrab al descobert de Cataluña. Allí va aparèixer l’any 1973, una làpida 
funerària àrab del segle X i una tomba aïllada de grans proporcions. 
Ja en època moderna va ser reforçat amb noves fortificacions i adaptat per a les noves 
tècniques militars.  
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
 
 
Any: 1986-1987 Data:  
Direcció de la intervenció:  Albert Curto i Roser Martínez 
 
Albert Curto y Roser Martínez van actuar arqueològicament al cementeri des del 1984
fins 1987. El jaciment, amb diferents nivells d’enterrament dels segles X i XII, te una 
variada tipologia de sepultures.  
Cementeri restringit i originat a l‘entorn de la tomba d’un personatge il·lustre, tot indica 
una vinculació entre la làpida funerària del caid Al-Jazin i la sepultura.
En total, s’han localitzat allí les restes de 30 individus, orientats a la Meca, amb un alt
percentatge de xiquets. En un últim nivell d’enterraments, datat a mitjans del segle XII, la 
precarietat de les foses parla de la improvisació i la localització de puntes de fletxa i 
llances en alguns esquelets suggereix una mort violenta i un moment possiblement
bèl·lic. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
CURTO HOMEDES, A., LORIENTE PÉREZ, A., MARTÍNEZ , LANDÍN, M. R. y ROS 
BARBOSA, E., 1986: «El cementiri musulmà del Castell de Suda deTortosa(Tarragona)», 
Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca, 1985, tomo III, 
Zaragoza, 655-665. 
CURTO HOMEDES, A. et alli (1984) “Excavacions al castell de la Suda de Tortosa” 
Sharq  al-Andalus. Estudios árabes, 1 p 141-146 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 24-09-2010 
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Plànol 
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Fotografies 
 

 

 
 

Treballs d’excavació 
 

 
 

Restes localitzades durant la intervenció 
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Nº de Fitxa: 29 Referència 
cadastral:  

1214502 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Castell de la Suda Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Castell de la Suda, del 4 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 
X   291283.714  
Y   4521393.17  
 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, torre, Castell 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Cristià/andalusí  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Es desconeix l’origen del Turó de la Suda encara que s’ha parlat d’un habitat d’època 
ibèrica, fins al moment no hi ha evidencies estructurals. 
D’època andalusí data l’actual Castell, que després de la conquesta cristiana es 
converteix en palau reial. 
En època moderna va ser reforçat amb noves fortificacions i adaptat per a les noves 
tècniques militars.  
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions:Castell de la Suda- Intervenció realitzada al 
Castell de la Suda, parador de turisme (Tortosa- Baix Ebre)
 
 
Any: 2008 Data:  
Direcció de la intervenció:  Damià Griñó 
Degut a una propera remodelació de l’esplanada del castell, on ara hi ha els pàrquings, 
es va realitzar aquesta intervenció on s’han realitzat 5 sondejos al subsòl de la zona del 
pàrquing i jardins del Parador. 
Concretament han estat 4 sondeig de 3x3 m i un de 4 x 4 m. 
En tots els sondejos, han aparegut restes arqueològiques, alguns han aportat restes 
ceràmiques i en altres han aparegut restes estructurals de diferent cronologia. 
S’ha localitzat una sitja reblerta per sis estrats diferenciats amb ceràmica andalusina del 
segle IX-X. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
GRIÑO, D. (2010) Intervenció realitzada al Castell de la Suda, parador de turisme 
(Tortosa- Baix Ebre). Pre -actes del IV Congrés d’arqueologia Medieval   i Moderna  a 
Catalunya. Tarragona . 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 24-09-2010 
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Fotografies 
 

 

 
 

Treballs d’excavació 
 

 
 

Restes localitzades durant la intervenció 
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Nº de Fitxa: 30 Referència 
cadastral:  

1214502 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Màqbara del Castell de la Suda Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Castell de la Suda, del 4 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  59 m s.n.m. 
Coordenades UTM: 

X   291283.714  
Y   4521393.17  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, torre, Castell 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Cristià/andalusí  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Es desconeix l’origen del Turó de la Suda encara que s’ha parlat d’un habitat d’època 
ibèrica, fins al moment no hi ha evidencies estructurals. 
D’època andalusí data l’actual Castell, que després de la conquesta cristiana es 
converteix en palau reial. La Suda conserva, adossada a la façana de l’antic Palau Reial, 
la única necròpolis àrab al descobert de Cataluña. Allí va aparèixer l’any 1973, una làpida 
funerària àrab del segle X i una tomba aïllada de grans proporcions. 
Ja en època moderna va ser reforçat amb noves fortificacions i adaptat per a les noves 
tècniques militars.  
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions:Excavació arqueològica dels treballs de consolidació de les muralles 
interiors del Castell de la Suda. 
-Tram Torre d’homenatge  fins la punta del Diamant. 2000 
-Tram Punta del Diamant Poterna del General Ortega.2001 
 
 
Any: 1999 Data:  
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez 
El Ministeri d’Educació i Cultura va destinar una dotació important per realitzar obres de 
neteja i consolidació al Castell de la Suda. 
Aquestes obres es van portar de forma escalonada, intervenint primerament en el tram 
que transcorre des de la torre d’homenatge fins la punta del Diamant. 
Durant el desenvolupament d’aquest treballs s’ha portat a terme un control arqueològic. 
 
Any: 2000 Data:  
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez 
L’actuació anterior va tenir una segona fase, que es va desenvolupar durant l’any 2001, i 
els treballs es van portar a terme entre la zona de la Punta del Diamant fins la Poterna del 
General Ortega, lloc on van aparèixer diferents materials arquitectònics reaprofitats. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
M. MARTÍNEZ, J (1999) Excavació arqueològica dels treballs de consolidació de les 
muralles interiors del Castell de la Suda. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 24-09-2010 
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Fotografies 
 

 

 
Peces arquitectòniques localitzades durant els treballs de control i seguiment 
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Nº de Fitxa: 31 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Portal dels jueus Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X291475.733  
Y4521623.41  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Portal 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En el sector de muralla medieval del segle XIV que va des de les Avançades de Sant 
Joan fins a la Torre del Celio, es localitza el portal nomenat dels Jueus o del Ferré. 
Aquest portal donava pas extramurs al cementiri del jueus. 
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Descripció de la intervenció: 
 
 
Intervencions: L’any 2000 Tortosa presideix la Red de juderias de España, entitat
cultural fundada l’any 1995 amb l’objectiu de difondre el passat jueu de diferents ciutats 
que la formen. 
Al davant d’aquest fet es van dissenyar una sèrie d’actuacions arqueològiques en 
diferents sectors del call.  
 
 
 
Any: 2000 Data:  
Direcció de la intervenció:  Joan Martínez Tomàs 
Aquesta actuació ha estat realitzada per Joan Martínez i per dos peons, i ha consistit en 
la realització d’un sondeig de 2 x 6 m al  mateix entorn del portal, per rebaixar 
manualment els nivells de reble.  
Aquest portal actualment te una alçada de 1’70 m enfront dels 3 metres que sembla era 
la seva altura original, molt semblant a la de la Bassa. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic-ZA 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
CURTO HOMEDES, A. (1999) Topografia del call jueu de Tortosa. Recerca 3.Arxiu 
Comarcal de les Terres de l’Ebre. Tortosa 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
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Fotografies 
 

 

 
 

Vista de la muralla amb el portal 

 
 

Detall del Portal 
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Nº de Fitxa: 
 32 Referència 

cadastral:  
 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Torre del Cèlio Municipi:  Tortosa 
Adreça: Plaça Menahem Ben Saruq Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  8’9 m s n m 
Coordenades UTM: 

X291463.8194  
Y4521734.2986  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla, Torre 
 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
  
 
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
Descripció del jaciment: 
 
Torre Grossa de Vimpeçol (també coneguda com a torre del Celio, nom del petit barranc 
que té al davant). Torre circular de guaita situada al final d'un tram de muralla que es 
remunta al segle XIV i que descendeix del turó on hi ha situades les avançades de Sant 
Joan. 
La part baixa de la torre és del segle XIV, però la part superior va ser reformada al segle 
XVII. El pany de muralla que connecta la torre va ser enderrocat durant la revolta de la 
Primera República, i reconstruït durant les guerres carlines. A finals del segle XX, ja es 
van fer millores en l'últim pany de muralla, quan es va reordenar la plaça de Menahem 
Ben Saruq. 
Respecte a l’enderrocament de les muralles d’aquest sector només tenim l’acord de la 
junta provisional de la revolta de Setembre de 1868, per la que s’acordava 
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l’enderrocament de les muralles del Temple i de Remolins. Hem d’entendre que aquest 
últim sector va començar a enderrocar-se, i que amb l’inici de la tercera guerra carlina es 
tornarà a refer, junt amb les muralles del sector del Temple, com consta als acords 
municipals de 1873 
  
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica a la muralla medieval de Tortosa 
(Tram torre del Cèlio) 
Intervencions: 

 
 
Any: 2009 Data: 19 de febrer al 19 de març 
Direcció de la intervenció:   
Aquesta intervenció fou portada a terme per Enric Vilalta- Area SCP Arqueologia i 
Patrimoni. 
El treball es realitza davant la necessitat d’un control arqueòlogic durant la restauració de 
la part superior del pany de muralla i elements deteriorats de la Torre del Cèlio. 
Concretament en aquest sector es va portar a terme la neteja dels paraments, refracció 
de les parts malmeses i arrebossats amb morter de calç. 
Els treballs arqueològics han estat portats a terme en tres fases i en tres sectors. 
Sector1.- Realització d’un sondeig amb mitjans mecànics a l’exterior de la muralla, neteja 
i documentació dels perfils. 
Sector 2.-S’aprofita aquest sondeig per documentar el tram de mur que dona al Cèlio. 
Sector 3.- Realització d’un sondeig a l’interior de la torre fins fer-la extensible a tota la 
torre. 
Les dues cales s’han realitzat a l’espai ocupat per la vall de la muralla de Remolins en la 
seva unió amb la torre del Cèlio i s’han localitzat farciments moderns. 
S’ha documentat una torre mes antiga a la rodona que seria quadrada. 
Mentre que a l’interior de la torre tenim un potent paviment de morter de calç, malgrat no 
s’ha pogut especificar si es l’original. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
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Bibliografia: 
 
VILALTA RIBÉ, A (2009) Informe de la intervenció arqueològica a la Muralla medieval de 
Tortosa (Tram Torre del Cèlio). Tortosa (inèdita). 
BAYERRI, E (1933-1959) Història de Tortosa y su comarca (8 vols).Vol. VIII pàg. 829 
 
Documentació arxivística: 
 
AHCTE- Murs i Valls (1367-13689) 
AHCTE- Murs i Valls (1377) 
AHCTE- Murs i Valls (1390-1391) 
AHCTE- Murs i Valls (1396-1397 
AHCTE- Murs i Valls (1398-1463): obres dels murs (1398) Obra del Vall del Temple fins 
al riu” ( 1462) “Murs” 1410 
AHCTE- Llibre de Provisions (1368-1371)  .fol.88r 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 7-10-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
 

Planimetria de la torre 
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Fotografies 
 

 

 
 

Vista de les restes d’una possible torre anterior a la rodona. 
 
 

 
Detall del paviment de l’interior de la Torre 
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Nº de Fitxa: 33 Referència 
cadastral:  

1915940 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Avançades de Sant Joan Municipi:  Tortosa 
Adreça: Esplanetes Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X 291527.483  
Y 4521494.81  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
Edifici religiós: Temple 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval Segles XIV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El conjunt de les Avançades de Sant Joan es un prolongació del Castell de Sant Joan. 
Aquest Edifici compren dos cossos de fortificació i el tram defensiu del segle XIV al que 
s’uneix tot el complex militar que corresponen a les fases constructives successives per 
les quals avui presenta el seu estat actual al llarg dels diferents períodes històrics 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions:  
 
 
Any: 1998 Data: Agost - desembre 
Direcció de la intervenció:  Maria Jesús Ramon 
Entre els mesos d’agost a desembre de 1998 es van portar a terme diferents treballs de 
neteja i consolidació a les avançades de Sant Joan, concretament a la zona sud-est, on 
es troba la muralla del segle XIV. 
Aquest treballs subvencionats per l’Inem i l’ajuntament de Tortosa. Es van portar a terme 
per un equip de cinc treballadors: dos oficials, dos peons i una arqueòloga (Mª Jesús 
Ramon) que va supervisar l’actuació. 
Durant les pluges de l’any 1997 havia caigut un tram de la muralla, i per tant era 
necessari la seva restitució, així com es van realitzar altres tasques, tals com neteja del 
sector i recuperació dels merlets cegats en la muralla del segle XIV 
 
 
Any: 2003-205 Data:  
Direcció de la intervenció:  Cinta Montañés i Príncep 
Al llarg del dos anys de durada de l’escola Taller els Fortins, s’han portat a terme diversos 
treballs en el marc de les Avançades, destaquen entre ells: 
-Neteja, adequació i recuperació del Camí Cobert. 
-Arranjament, anivellament i instal·lacions al fossat principal. 
-Reparació de les fusselleres ubicades al davant del cos de Guàrdia. 
-Rehabilitació del Polvorí. 
Cal destacar que en l’execució de tots aquests treballs s’ha realitzat un exhaustiu control 
arqueològic i seguiment de les obres. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública estatal 
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
Ramon, M. Jesús (1998) Memòria de les obres de rehabilitació de les Avançades de Sant 
Joan mitjançant un pla d’Ocupació  
 
MONTAÑÉS , M.C. (2005) Memòria Informativa dels treballs d’Adequació duts a terme a 
Les Avançades de Sant Joan durant l’Escola-Taller Els Fortins  
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 22-09-2010 
 
 
Plànol 
 

 

 
 

Planimetria de les Avançades de Sant Joan 2005 
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Fotografies 
 

 

 
 

Mur rehabilitat durant els treballs de consolidació 
 

 
 

Treballs d’encofrat  per recuperació del Camí Cobert 
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Arranjament del fossat principal 
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Nº de Fitxa: 34 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Carrer Jerusalem - Carrer Sol Municipi:  Tortosa 
Adreça: Barri de Remolins Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  8’20 m. s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9134021734  
 
Tipus de jaciment: 
 
Habitat 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval cristià segle  XII -XV  
  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquesta intervenció va consistir en un seguiment d’urgència de les obres de 
fonamentació d’un nou edifici, al barri de Remolins. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 

 
 
Any: 1992 Data: 20 -26 de març de 1992 
Direcció de la intervenció:  Toni Forcadell 
 
Durant l’obertura de les trinxeres de fonamentació, va quedar al descobert el parament 
inferior d’un mur de gran consistència que reaprofitat formava part del parament inferior 
de la façana. A l’interior del solar, es localitza un altre mur, que transcorre en direcció E-
O, paral·lel a l’actual carrer del Sol. Aquesta estructura te una amplada de dos metres i 
estava format per carreus irregulars i lloses de pedra calcària lligats amb morter de calç. 
La manca d’una intervenció arqueològica directa sobre el mur, no va proporcionar cap 
nivell arqueològic amb material ceràmic. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
FORCADELL, A. (1992) Memòria de la intervenció al carrer Jerusalem/ carrer Sol. (inèdit)
UTGES, M. MARTINEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 35 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Intervenció per l’estesa de cable soterrat del 

tram dels carrers Pasqual Roca/Ginestar, 
Major de Remolins i Plaça Immaculada 

Municipi:  Tortosa 

Adreça: Barri de Remolins Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  8 m s n m 
Coordenades UTM: 

X 29313  
Y 452154  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla de la Cortadura 
 
 
Cronologia: 
 
Baixa Edat mitjana s. XIV -XV  
Modern XVIII –XIX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En aquesta zona hi ha antecedents arqueològics des d’antic. Al 1889 entre els carrers Sol 
i Jerusalem van aparèixer 5 basaments de columna al fer una rasa per una claveguera de 
sanejament . 
Al 1983 Margarida Genera realitza una intervenció a l’antiga Sinagoga on es localitzen 
unes cavallerisses del segle XVIII. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica efectuada per l’estesa de cable soterrat del tram dels carrers 
Pasqual Roca/Ginestar/ major de Remolins i Plaça de la Immaculada Tortosa –Baix 
Ebre 
Intervencions: 

 
 
Any: 2004 Data: 9 al 20 de febrer 
Direcció de la intervenció:  Ramon Ferre Anguix 
 
L’excavació va estar determinada per l’actuació dels operaris de Fecsa -Endesa que van 
començar a realitzar rases sense la supervisió de cap arqueòleg. 
Un cop avisat d’un arqueòleg pel Servei d’arqueologia, van localitzar-se al carrer Sindicat
diverses estructures muraries que travessen el fons de la rasa. 
S’ha documentat en la intervenció una trama urbana amb anterioritat a les reformes 
efectuades a la Cortadura al segle XVII. Aquestes reformes, son motivades per 
l’adaptació dels avenços de les guerres modernes dels setges i us de l’artilleria. 
Son restes de la fortificació relacionades amb la Cortadura. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
FERRE, R. (2007) Memòria de la intervenció efectuada per l’estesa de cable subterrani 
dels trams dels carrers Pasqual Roca, Ginestar, Major de Remolins i Plaça Immaculada. 
Tortosa- Baix Ebre (Inedit) 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
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Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
 
 
Plànol 
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Nº de Fitxa: 36 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Carrer Major de Remolins, 40 Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Major de Remolins, 40 Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  8 m. s. n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9137021740  
 
Tipus de jaciment: 
 
Habitat, Quarter Militar 
Edifici Públic 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval andalusí  segle VIII -XII  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquestes intervencions (sondejos) es realitzen amb motiu d’una actuació de restauració 
de l’edifici identificat com a Sinagoga, ubicat al barri de Remolins. 
Aquest edifici associat com Sinagoga arrenca de l’historiador F. Pastor i Lluis, al seu 
article: Tortosa històrica. La juderia y su Sinagoga, publicat l’any 1921.Era només una 
suposició. 
L’edifici formava part d’un conjunt més ampli que es va mantenir fins l’any 1860. 
A partir de començaments del segle XVII l’edifici va ser emprat com a dependència 
militar. Es tractava de la caserna de cavalleria coneguda amb el nom de Quarter del 
Princep o Quarter de Remolins. Aquest edifici esta representat a  la Cartografia militar de 
la segona meitat del segle XVII i primera del segle XVIII. Al plano de la Plaza de Tortosa 
y sus contornos datat  al 1773 s’indica l’edifici amb el nº 8 amb la següent definició: 
“Casa que indiferentemente sirve para la caballeria i la infanteria y solo se pueden poner
40 (?) caballos”.En el planol “Plan du Siege de Tortose” realitzat per l’exèrcit francès l’any 
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1810 es senyalitza com a “caserne” i un any després tenim datat un altre “Plan de 
Tortos”, realitzat de nou pel mateix exèrcit francès amb la llegenda “H” que la defineix 
com a caserna d’infanteria o cavalleria.  
 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 

 
Any: 1983 Data: 9 de juny-30 de juliol de 1983 
Direcció de la intervenció:  Margarida Genera i Albert Curto 
Realització d’alguns sondejos que no van aportar prou arguments per confirmar la 
Sinagoga. 
 
Any: 1984 Data: 20 març -30 de setembre 1984 
Direcció de la intervenció: Curto, A., Loriente, A., Martínez, R i Ros ,E. 
En aquests sondeigs, van documentar-se diferents nivells d’hàbitat pertanyents als segles 
XI i XII. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
PASTOR LLUIS,F: “Tortosa Històrica. La juderia y su Sinagoga” Boletin de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, XIII. Castellón 1921.pp 129-131 
CURTO i HOMEDES, Albert et al. “La Sinagoga del Call jueu tortosí” Calls, núm.3 1989 
pp.29-34 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 37 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Excavació arqueològica a Remolins: el 

baluard del riu 
Municipi:  Tortosa 

Adreça: Avinguda Felip Pedrell Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  7,01 m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

  
  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars: Muralla 
 
 
Cronologia: 
 
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat: regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La propera construcció d’un edifici d’habitatges per part de l’empresa Valier Port, S.L. en 
aquest solar situat en el declarant Conjunt Historicoartístic Nacional de Tortosa, obliga a 
realitzar una intervenció arqueològica preventiva. 
Per la situació del solar s’intuïa que podia aparèixer un dels extrems del baluard de la 
Cortadura. 
Aquesta estructura es remunta al segle XVIII amb la victòria de les tropes borbòniques 
sobre els austries i a una refortificació de la ciutat. 
Per a dur-ho a terme, van instal·lar un nou mur a l’interior de la ciutat,que actués com a 
segon cinturó de defensa però van tenir que destruir diversos edificis entre la plaça de 
Remolins i l’església de sant Jaume. 
A finals del segle XIX i principis del segle XX en aquesta zona de Tortosa es realitza la 
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construcció d’un nou eixample cap a Remolins, que torna a comportar el desmuntatge de 
la muralla de la Cortadura i el baluard vora el riu. 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Any: 2007 Data:  
Direcció de la intervenció:  Mariona Valldepérez 
Els treballs d’excavació van consistir en la realització mitjançant retro excavadora  de 
diverses rases per poder prospectar el solar. 
Un cop excavades  s’ha pogut ubicar part del mur de la Cortadura, així  com un contrafort 
de la paret N. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
VALLDEPEREZ, M, AIXART, M.(2007)  Excavacions arqueològiques a Remolins (2007). 
Recerca, 11  309-318 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxa: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
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Fotografies 
 

 

 
 
 

 
 

Vista dels treballs d’excavació 
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Nº de Fitxa: 38 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Cap de pont Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Pobla de la Massaluca, Castelló, Alfara 

de Carles i Passeig de l’Ebre. 
Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   
Coordenades UTM: 

X 290881.21223  
Y 4521303.1866  

 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures militars (Fortificació): Muralla, revellí 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval  XII -XV Tortosa XIX -XX 
Tortosa XVI -XVIII  
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En aquesta zona de Tortosa es localitzava antigament el baluard del Cap de Pont i fins
l’any 2004 no havia estat mai intervinguda a nivell arqueòlogic. 
El Cap de Pont estava situat al marge dret del riu, a la banda de l’actual barri de 
Ferreries, davant del Palau Episcopal i Casa del Canvi. Defensava i protegia en aquest 
sector el pont de Barques. 
Corresponen a dos importants eixos de la ciutat a l’altra banda del riu, al marge dret, que 
des d’època medieval  tenim referències documentals. 
Una disposició de 1394 prohibeix edificar a l’altra part del riu. Entre els segles XVI- XVIII 
l’actual Ferreries experimenta un creixement i desenvolupa una estructura urbana. 
La principal construcció que perdura fins al segle XIX, data de la segona meitat del segle 
XVII. Estava format per dos semibaluards de planta triangular, adequats per a la 
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instal·lació de peces d’artilleria. A l’exterior estava flanquejat per un ample fossat. 
 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervenció arqueològica al Baluard del Cap de Pont 
Intervencions: 

 
 
Any: 2004 Data: Entre el 5 i 15 d’octubre 
Direcció de la intervenció:  David Bea 
Durant la primera fase de la intervenció s’han realitzat els següents treballs: 
-Control per part de l’arqueòleg director dels rebaixos mecànics. 
-Neteja manual dels murs localitzats per part dels auxiliars i el seu aixecament 
planimètric. 
En aquesta intervenció s’ha localitzat part de la seva escarpa, en una altura de fins 3 
metres. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
BEA, D.(2004) Informe sobre la intervenció arqueològica al solar del Passeig de l’Ebre, 
carrer de la Pobla de Massaluca i carrer Llarg de Sant Vicenç de Teneries Tortosa(Baix 
Ebre).Baluard del Cap de Pont. 
MIRAVALL  I DOLÇ, R (1985) Entorn a la Tortosa napoleònica. Col·lecció Dertosa-18, 
Sèrie històrica. Cooperativa gràfica dertosense. Tortosa. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Documentació arxivística: 
 
AHCTE- Murs i Valls (1367-1368) 
AHCTE- Murs i Valls (1377) 
AHCTE- Murs i Valls (1390-1391) 
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AHCTE- Murs i Valls (1396-1397) 
AHCTE- Murs i Valls (1398-1463): obres dels murs (1398) Obra del Vall del Temple fins 
al riu” ( 1462) “Murs” 1410 
AHCTE- Llibre de Provisions (1345-1348)  fol . 149r-149 v, 154r-154v158v, 166r-
166v,170v,146r 
AHCTE- Llibre de Provisions (1365-1368)  16v17v19v79r112v 
AHCTE- Llibre de Provisions (1372-1374)  70v,100r,100v,101r-101v102r103r103v92r 
AHCTE- Llibre de Provisions (1374)  , fol. 42 v 
AHCTE- Llibre de Provisions (1368-1371)  .fol.88r 
AHCTE- Llibre de Provisions (1379-1381)  .fol.79r 
AHCTE- Llibre de Provisions (1368-1371)  .fol.88r 
AHCTE- Llibre de Provisions (1379-1381)  .fol.79r 
AHCTE- Llibre de Provisions (1397-1398)  .fol.186 
AHCTE- Llibre de Provisions (1474-1477)   
AHCTE- Llibre de Provisions (1640-1646)   
AHCTE- Llibre de Provisions (1640-1646)  .fol.88r 
AHCTE- Llibre de Claveria (1373-1374) p 228 
AHCTE- Llibre de Claveria (1385-1386) p p.158,61,173,187,i 189 
AHCTE- Llibre de Claveria (1386-1387) p 172 
AHCTE- Llibre de Claveria (1411-1412) pp 145 i 148 
AHCTE- Carpeta “Urbanizacion de Tortosa”, sense catalogar. 
AHCTE- Comú I, Núm.87 
AHCTE- Comú IV, Núm.207 
AHCTE- Bisbe i capítol, núm.31, pergamí 
AHCTE- Host i cavalcada II, Núm. 87 q 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1869): fol 10 v,122v,169r,172r,197v,209r-
226r,250r,257t 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1873): fol 53r,131v,136r,153r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1874): fol 59r, 96 v,98r-99v,144v,314v-
319r,325v,349v,364v,373v,382r,397r,401v,402r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1876): fol 83v,159,162v,168v-170r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1877): fol 18v,34v-35v,45r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1878): fol 3r,9v 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1883): fol 6v,155r,176r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1884): fol 48r-v 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1886): fol 10r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1887): fol 96r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1891): fol 116r 
AHCTE- Llibre d’Acords Municipals (1897): fol 32v 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 15-09-2010 
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Plànol 
 

 

 
 

Planimetria de la intervenció del Cap de Pont 2004 
 
Fotografies 
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Descripció de la intervenció: 
 
Any: 1989 Data:  
Direcció de la intervenció:  Rosa Melian , Mónica Blasco 
Durant aquesta actuació es van identificar les restes de la fonamentació d’un gran mur de 
mes de 4 metres d’alçada, que poden pertànyer a part del baluard que tancava l’extrem 
sud de la Cortadura 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat publica/privada 
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
Melian, R, Blasco, M., Loriente, A. (1988-89) Carrers Rasquera i Hospitalet. Excavació 
d’urgència. 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 23-09-2010 
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Nº de Fitxa: 39 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Carrer Rasquera -Hospitalet Municipi:  Tortosa 
Adreça: Carrer Rasquera- Hospitalet Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  m .snm 
Coordenades UTM: 
  

  
 
 
Tipus de jaciment: 
 
Estructures  militars i domèstiques 
 
 
Cronologia: 
 
Romà s. XVII 
Medieval Andalusí/ Medieval cristià  
 
 
Conservació: 
 
Estat :dolent 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
En aquesta zona s’ubicaria el tram de muralla interior, d’origen medieval 1708 que 
començava a la Suda i arribava fins al riu separant el nucli urbà de la Vilanova. En la part 
del riu s’afegeix un baluard, nomenat bastion de la Riviere, i un altre semibaluard pegat a 
la Suda conegut com les Bruixes. 
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Nº de Fitxa: 40 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Necròpolis andalusina anterior a 1149 Municipi:  Tortosa 
Adreça: Portal de Remolins Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9136721850  
 
Tipus de jaciment: 
 
Necròpolis 
 
Cronologia: 
 
Medieval andalusí (VIII-XII)  
 
Conservació: 
 
Estat :DESCONEGUT 
 
Descripció del jaciment: 
 
La zona correspondria als actuals carrers portal de Remolins,Travessia Felip Pedrell, 
Rambla de Felip Pedrell, i una línea que tancaria el rectangle per la banda nord. 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
No consta cap intervenció, a part d’un document de 1149 que parla de l’existència d’un 
cementiri sarraí davant la porta de Remolins. Per la descripció del text pot tractar-se de la 
porta de Vimpeçol, al nord del barri de Remolins. Sembla també que al Nord d’aquest 
fossar extramurs, s’ubica el cementiri dels europeus que participen en el setge de la 
ciutat de 1148, segons en parla el mateix document. 
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Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
HIESTAND,R.(1984) “Die Eroberung von Tortosa 1148”, a Gesammelte Aufsätze zur 
Kulturgeschichte Spaniens,Aschendorffsche Verlagsbuchandlung, Münster Westfalen, 
1984. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 41 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Convent de Sant Francesc Municipi:  Tortosa 
Adreça: C/Murada de Sant Joan,C/ Joan 

d’Aldana,C/Joan Baptista de la Salle, 
C/Cervantes. 

Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9121020820  
 
Tipus de jaciment: 
 
Recinte religiós 
Fortificacions de 1705 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval andalusí (VIII-XII)  
 
Conservació: 
 
Estat :DESCONEGUT 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
L’antic convent de San Francesc es trobava situat extramurs de la ciutat, molt pròxim al 
portal de Sant Joan, dit també de Sant Francesc. Limitava al Nord Amb el camí de 
Tarragona, que passava davant l’hospital de la Sant Creu, a l’Est amb el promontori del 
Sitjar i barranc d’Orleans, al Sud amb el cementiri i església de Sant Joan del Camp, i a 
l’Oest amb el camí que portava a aquest fossar. 
 
 
Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
No consta cap intervenció arqueològica però per notícies de premsa sabem que entre 
els anys 1892-1893, durant les obres d’enderrocament del baluard de Sant Joan i la 
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construcció de l’Eixample de la ciutat, a la confluència dels carrers de la Unió (avui 
Teodor Gonzàlez) i Sant Blai, es descobreixen un llençs de mur en forma de 
paral·lelogram obert per un dels seus extrems, dins del qual es trobava una taula d’altar. 
També es troben fragments de columnes , capitells i carreus treballats, una clau gòtica 
amb un escut franciscà esculpit. 
L’any 1900, en perllongar el carrer Teodor Gonzàlez, es descobreix  un gran ossari 
davant la dita capella. 
Totes aquestes restes s’interpreten com les restes de l’antiga església i fossar del 
Convent de Sant Francesc. 
Hi ha també notícies de restes de l’edifici en les obres de construcció de la carretera de 
la Simpàtica a finals del segle XIX. 
  
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
ANONIM (1900) “Sobre el ossario de la calle Unión” a la verdad, núm. 106, 19v 
ANONIM (1892): “Restos de un convento” a la Verdad, núm. 251 
BAYERRI BERTOMEU,E. (1957-1960) Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa, Vol VII 
(P.541-545) / Vol. VIII (P.527) 
FOGUET,R. Llibre de les Costums escrites de la ciutat de Tortosa, tipo -litografia de 
Celestino Verdaguer, Barcelona, 1878, p.20 
PASTOR I LLUIS, F. (1922) “El solar de los frailes menores de Tortosa”, a la Zuda 
(Tortosa), núm.106 pag. 76 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 42 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Casa del Temple Municipi:  Tortosa 
Adreça: C/Sant Pere- C/Sant Ildefons- /Teodor 

Gonzàlez- Av. de la Generalitat 
Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9091020892  
 
Tipus de jaciment: 
 
Recinte religiós -militar 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval  
 
Conservació: 
 
Estat :DESCONEGUT 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Els templers arran la conquesta de la ciutat de Tortosa s’hi estableixen l’any 1149. L’any 
1153 data del primer document conservat sobre l’Ordre a Tortosa. El convent fou 
construït fora del recinte murallat romà, al sector sud occidental de la ciutat medieval. 
Limitava a oest amb el riu i al seu flanc s’aixecà la muralla del segle XIV, a la qual el 
convent dona nom a aquest tram, així com al portal (Portal del Temple) i mes tard al 
carrer adjacent que ha conservat la denominació fins a l’actual segle. 
La documentació del segle XIV i XV no fa mai referència a l’església del Temple, i la situa 
a la zona on la planimetria ens mostra l’església. La seva ubicació s’hauria de determinar.
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
No consta cap intervenció arqueològica però sabem que l’any 1965 i 1966 van aparèixer
dos fragments de pedra tallada, un d’ells al carrer Teodor Gonzàlez i Sant Ildefons i l’altre 
a un solar proper a la plaça Cabrera. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Museu Municipal 
 
 
Bibliografia: 
 
MIRAVALL I DOLÇ, R. (1970)La societat tortosina de la post -reconquesta. Barcelona 
PAGAROLAS, L.(1984) La comanda del Temple de Tortosa: primer període (1148-1213) 
pp 76-77 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 43 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Cementiri jueu Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   20/50m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9165021750  
 
Tipus de jaciment: 
 
Necròpolis 
 
 
Cronologia: 
 
Medieval   
 
 
Conservació: 
 
Estat :DESCONEGUT 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El cementiri jueu de Tortosa estava situat al nord-est del barri de Remolins, fora de la 
muralla medieval, entre el barranc del Cèlio i la lloma sobre la que s’alça l’avançada del 
castell. Es probable que s’ubiquen cap a la banda de la muntanya seguint la tradició 
hebrea. 
La tradició popular ha conservat el topònim “fossar dels jueus”i la memòria de la seva 
ubicació. Els testimonis materials son escassos. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
Al segle XIV el cementiri jueu estava clos per un mur amb una porta d’accés a la que 
s’arribava pel portal dels Jueus. 
Com altres cementiris jueus va sofrir agressions i saquejos dels cristians. 
Segons expliquen els jueus tortosins del segle XIV el cementiri era un dels mes 
importants de la Corona d’Aragó, degut a la quantitat i qualitat de les seves sepultures. 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
CARRERAS CANDI, F. (1928) L’Aljama de juhéus de Tortosa. Memorias de la Real 
Academia de Buenas letras de Barcelona, tI X fasc. III, Barcelona. 
CURTO I HOMEDES, A.(1991) “El cementiri jueu de Tortosa” Actes del 1er col·loqui 
d’història dels jueus a la Corona d’Aragó. Quaderns  d’institut. Institut d’estudis ilerdencs, 
Lleida.  
BAYERRI BERTOMEU,E. (1957) Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa, Vol VII  
MIRAVALL I DOLÇ, R (1986) Necròpolis, sepultures i inhumacions a Tortosa. Pp 33-35 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
Documentació: 
 
AHCTE- Murs i valls (1390-91):Llibre d’obres dels murs (1391), fol 39r,40v 
AHCTE- Murs i valls (1396) fols.2v,3r 
AHCTE- Murs i valls (1398-1463):”Obra del Vall del Temple fins al Riu”(1462), fol.13r,14r 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 44 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Portal de Sant Joan -Baluard de Sant Pere Municipi:  Tortosa 
Adreça: Eixample antic Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9083520780  
 
Tipus de jaciment: 
 
Fortificació 
 
 
Cronologia: 
 
Fortificació XII -XV  
Fortificacions XVI -XVIII  
 
 
Conservació: 
 
Estat :DESCONEGUT 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El sector correspon al tram de fortificació que tancava la ciutat per la banda meridional i 
que va ser enderrocat en diferents fases successives durant el segle XIX. 
Comprenia des del baluard, del Crist fins a l’antic portal del Temple, que tancava dins del 
riu amb un petit esperó trapezoïdal. 
En aquest punt podem diferenciar dos línies defensives, que es bastiran en dos moments 
cronològicament molt diferents. 
La primera correspon a la cortina i torres de la muralla medieval del s. XIV. El projecte de 
la construcció d’aquesta secció es remunta a 1340, i va des del turó del Sitjar fins al riu, 
així com s’inicien els portals de Sta. Clara i el de Sant Joan. 
El baluard que protegia el Portal del Temple, rebrà el nom de Sant Pere, en el qual a més 
de quedar-hi integrat el portal, queda també la torre octogonal . 
Aquest sector va conservar el seu traçat fins a l’enderrocament del conjunt a finals del 
segle XIX; tot i que es van produir canvis a conseqüència de les noves estratègies 
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militars. 
El primer testimoni gràfic que tenim del recinte urbà son els dibuixos de A. Wyngaerde de 
1563, i en aquest sector ja podem observar el Portal del Temple, i amb l’Esperó. 
L’any 1642 al plànol de Gonzàlez de Mendoza, torna a aparèixer aquest sector i en 
projecte d’execució els portals del Temple i de sant Joan. 
 
D’aquest sector també tenim la descripció que ens dona Madoz al 1849: 
El frente del Temple, que sigue en un lienzo de muralla antiguo con un baluarte en cada 
extremo, el de la derecha cerca del rio toma este nombre, y es mediano, y el de la 
izquierda más capaz; delante de la cortina intermedia hay un rebellín, y todo se halla 
circuido por un foso y por un camino cubierto”. 
 
El sistema defensiu del portal de Sant Joan era un conjunt format per una contraguàrdia 
davant del portal, de planta escalonada, amb un ample fossat, que recorria tot el sector 
de muralles fins el baluard de Sant Pere. 
 
Un altre testimoni directe sobre aquest pany, es el de Mestre i Noè, el qual ens el descriu 
entre 1870-80,abans d’enderrocar-se el sector de muralles: 
“Al començament de la segona meitat del segle XIX de tots los ponts “llevadiços” que tota
 la gent seguia anomenant encara pont de balança, no en quedava més que un: lo que hi 
havia una mica més afora del portal de Sant Joan, gairebé al punt que fa cantó al carrer 
de Campomanes i el retolat amb el nom de Despuig.....” 
“Ans d’entrar a Tortosa pel portal de Sant Joan, n’hi havien dos mes: un amb una cleda o 
rastrillo i un altre més a dins- a uns trenta metres de distancia, que estava protegit per un 
fossat i per un pont de balança. Este portal estava coronat per troneres i tenia damunt de 
la clau de l’arc un escut antic de la ciutat”. 
 
 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
Biblioteca Nacional de Austria- Dibuix de la ciutat d’Anton Van den Wyngaerde, 1563, 
reproduït a Ciudades del Siglo de Oro, ed. El Viso, 1986. 
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Documentació: 
 
Archivo general de Simancas  Planta de la Ciudad de Tortosa y de sus fortificaciones”, 
por D. Miguel Gonzàlez de Mendoza, 1642.MP y D. V-174 G.A., leg. 1499. 
AHCTE- Murs i valls (1390-91):Llibre d’obres dels murs (1391), fol 39r,40v 
AHCTE- Murs i valls (1396) fols.2v,3r 
AHCTE- Murs i valls (1398-1463):”Obres dels murs (1398)”Obra del Vall del Temple fins 
al Riu”(1462), “Murs” ( 1410) 
AHCTE- Llibre de Provisions (1345-1348) fol. 149r-149v,154r-154v,158v,166r-
166v,170v,146r 
 
 
 
 
Documentació: 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
 



  157

Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 45 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Sector de Fortificació Esperó del Temple- La 

Cortadura 
Municipi:  Tortosa 

Adreça:  Comarca: Baix Ebre 
 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 
31TBF91200550(N)31TBF9083520780(S)  
 
Tipus de jaciment: 
 
Fortificació 
 
 
Cronologia: 
 
 Medieval i Cristiana S. XII -XV  
Modern  s. XVI -XVIII i Contemporani XIX 
-XX 

 

 
 
Conservació: 
 
Estat :Regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquest sector respon al tram de la fortificació de la ciutat que anava paral·lel al marge del 
riu aprofitant la defensa d’aquest element natural. 
El seu traçat transcorre des del nord al sud a partir de la porta de Sant Jaume, que 
donava pas a l’església del seu nom, fins l’esperó del Temple que tancava el recinte 
emmurallat sud de la ciutat (Portal de Sant Joan -Portal del Temple) 
En l’actualitat no queden vestigis d’aquest tram, excepte les cases del riu i el Palau 
Episcopal construït al segle XIV. 
Aquest traçat s’ha interpretat com part de la muralla que tindria un origen romà i 
posteriorment andalusí, i que aniria des del Barranc del Rastre fins el Portal de Sant 
Jaume. 
Aquesta fisonomia s’ha conservat fins a l’actualitat. 
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El 1er testimoni gràfic es el que ens deixa A. Wyngaerde, el 1563 on es veu la façana 
fluvial, vista de la riba dreta. 
Des del portal de barques fins l’esperó del Temple, la façana fluvial reflexa un àrea 
oberta, on es trobaven els edificis Palau Oliver de Boteller, la Llotja i l’església del 
Temple, amb vaixells ancorats a la ribera. 
Aquesta façana fluvial no va sofrir canvis fins al s. XVII amb els nous projectes de millora 
del recinte fortificat de la ciutat i l’adopció de les noves tècniques. 
Tenim dades del 1640 :”48v des del portal de Sant Jaume fins lo de Sant Blay en les 
cases que y ha a la part del riu, que y ha moltes portes i finestres que per ser aquelles 
molt baixes convé se pareden y fora del dit portal de Sant Blay en dit lo spay que y ha de 
fer un baluart tancant la baixada que baixa al riu, (...) dexant en los spays que més 
convinga algunes troneres per a que puga pugar la mosqueteria y artilleria(...) 
Des de dit cantó de la Llotja y tot lo/ 49 r enfront dellàse ha de fer una trinchera de faixina 
y terra ab bona stacada, y en particular a la part del riu”. 
La cartografia del segle XVIII i XIX, demostra que es va realitzar una part d’aquestes 
previsions. 
 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
MADOZ,P. (1985) Articles sobre el principat de Catalunya, Andorra i zona de  parla 
catalana del regne d’Aragó. Al Diccionario geográfico - estadistico- historico de España y 
sus posesiones de Ultramar. Curial, Barcelona. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 11-10-2010 
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Fotografies 
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Nº de Fitxa: 46 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Muralla de La Cortadura Municipi:  Tortosa 
Adreça: Barri de Remolins Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   23 m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9130021500 E 9120021580 W 
 
Tipus de jaciment: 
 
Fortificació 
 
 
Cronologia: 
 
 Medieval i Cristiana S. XII -XV  
Modern  s. XVI -XVIII i Contemporani XIX 
-XX 

 

 
 
Conservació: 
 
Estat :Regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La muralla de la Cortadura, correspon a una construcció del segle XVII que separava el 
barri de Remolins de la resta de la ciutat. El seu accés es realitzava pel portal de l’Assoc, 
d’origen medieval. 
A partir de la documentació cartogràfica des del s. XVII podem definir les seves 
característiques i sabem que el tram desaparegut circulava pel carrer de la Cortadura, 
Rasquera, i Cantonada amb l’Hospitalet. Al davant d’aquest conjunt defensiu hi havia un 
ample fossat, amb camí cobert i glacis. 
Els antecedents d’aquesta construcció militar, poden localitzar-se a l’antic portal de 
l’Assoc. 
La construcció de la Cortadura formava part d’un programa elaborat l’any 1642 que 
preveia l’enderrocament de tot el barri i la construcció d’una gran defensa en estrella.  
Al Final únicament fou enderrocat un tram del barri per construir “L’Esplanada” per 
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facilitar l’acció dels canons. 
 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
MADOZ,P. (1985) Articles sobre el principat de Catalunya, Andorra i zona de  parla 
catalana del regne d’Aragó. Al Diccionario geográfico - estadistico- historico de España y 
sus posesiones de Ultramar. Curial, Barcelona. 
MIRAVALL I DOLÇ, R. (1985) Entorn a Tortosa Napoleònica. Tortosa. 
UTGES, M. MARTINEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 11-10-2010 
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Nº de Fitxa: 47 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Portal de Sant Joan - Baluard de Sant Pere Municipi:  Tortosa 
Adreça: Eixample antic Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9146021735(E) 
31TBF9127021830(W) 

31TBF9120021580 (S) 

 
Tipus de jaciment: 
 
Fortificació 
 
 
Cronologia: 
 
Fortificació XII -XV Fortificació XIX -XX 
Fortificacions XVI -XVIII  
 
Conservació: 
 
Estat :Regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquest sector compren des de la torre del Cèlio, fins a l’extrem oest de la Cortadura. 
Corresponia al front nord del recinte emmurallat de la ciutat amb el portal de Vinpeçol i 
per la banda oest tancava fins al riu, amb el portalet de Sant Nicolau com a vies de 
sortida. 
Madoz ens descriu: 
“El segundo frente desde el citado torreón de la Careta hasta la avanzadas del castillo de 
San Juan, es un antiguo muro almenado, en cuyo espacio contiene otro torreón colocado 
en un ángulo y la puerta de Remolinos sobre la qual hay construido una especie de 
rebellin, que nombran la bateria de Alfaro; a su espalda se une el recinto principal al 
castillo con el muro del primer frente, per medio de un fuerte moderno, con foso cortado 
por la puerta de la Cortadura, camino cubierto y glasis” 
El sector més estratègic es lo front nord, amb una planta en forma de V, amb el portal de 
Vimpeçol al mig, i als extrems dos torres de planta rodona, una de les quals es la torre del 
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Cèlio. Aquest sector estava flanquejat per una vall o fossat, que aprofitava el barranc de 
Remolins  
El portal de Vimpeçol estaria format per dos torres de planta quadrada a ambdós costats, 
amb pont llevadís, que en època moderna seria reforçat per un petit baluard o barbacana 
davant del portal. 
 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
Biblioteca Nacional de Austria- Dibuix de la ciutat d’Anton Van den Wyngaerde, 1563, 
reproduït a Ciudades del Siglo de Oro, ed. El Viso, 1986 
MADOZ,P.(1985) “articles sobre el principat de Catalunya, Andorra i zona de parla 
catalana del regne d’Aragó” al diccionario geogràfico –estadistico -historico de España y 
sus posesiones de Ultramar. 
UTGES, M. MARTINEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
Documentació: 
Archivo general de Simanacas  Planta de la Ciudad de Tortosa y de sus fortificaciones”, 
por D. Miguel Gonzàlez de Mendoza, 1642.MP y D. V-174 G.A., leg. 1499. 
AHCTE- Murs i valls (1390-91):Llibre d’obres dels murs (1391), fol 39r,40v 
AHCTE- Murs i valls (1396) fols.2v,3r 
AHCTE- Murs i valls (1398-1463):”Obres dels murs (1398)”Obra del Vall del Temple fins 
al Riu”(1462), “Murs” ( 1410) 
AHCTE- Llibre de Provisions (1345-1348) fol. 149r-149v,154r-154v,158v,166r-
166v,170v,146r 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 48 Referència 
cadastral:  

1 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Necròpolis Turó del Sitjar Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada: 42 m s.n.m.  
Coordenades UTM:31TBF 9120020970 

  
 
Tipus de jaciment: 
 
Necròpolis:  
 
 
Cronologia: 
 
Medieval?  
 
 
Conservació: 
 
Estat :desconegut 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
El Turó del Sitjar o de Banyera, i l’indret està emmarcat entre les fortificacions de la 
Victòria, el Crist i el Carme. També tenim en el mateix lloc part de la muralla medieval 
que resta entre el Portal de Tarragona i Sant Joan. 
En aquest espai enfront de l’església de Sant Francesc cobert pel terraplenament i en el 
lloc on actualment hi trobem la pista d’aterratge dels helicòpters, tenim unes fosses 
d’enterrament excavades al subsòl natural. 
Aquesta necròpolis es nomenada per diferents autors(F. Pastor i E. Bayerri) esmentant la 
seva ubicació, però va ser Joan Abril qui al 1909 emplaça les restes sobre un plànol. 
En el lloc hi haurien també les antigues casernes i Quarters militars que van perdurar a 
Tortosa fins el 1963 que van ser enderrocats. 
Es tracta d’una inhumació simple, i per tant s’han datat al segle XII- XIII però no es 
descarta que puguin tenir molta més antiguitat. 
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Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent  
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Departament de Cultura de la Generalitat. 

Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
Miravall, R 1986  Necròpolis , sepultures i inhumacions a Tortosa. Tortosa 
Bayerri, E. 1933-2959 Història de Tortosa y su Comarca. Vol. IV (8 vols) Tortosa 
AHCTE 1909“Plan de la Ciutat de Tortosa” per Joan Abril i Guanyabens 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 26-09-2010 
 



  166

Pla director de les Muralles de Tortosa 2010 

 
 

Nº de Fitxa: 49 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Necròpolis dels reials col·legis Municipi:  Tortosa 
Adreça: Barri del Rastre Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:   m.s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9136521397 (NE)  
 
Tipus de jaciment: 
 
NECROPOLIS 
 
 
Cronologia: 
 
Romana  
Medieval cristià segle  XII -XV  
 
 
Conservació: 
 
Estat :DESCONEGUT 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
Aquestes troballes estarien en relació a altres restes localitzades a al carrer de Sant 
Domènec, núm. 9 i la Plaça dels Estudis. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Intervencions: 
 
 
Any: 1915 Data:  
Direcció de la intervenció:  Pastor i Lluis 
Recollim les notícies de Pastor i Lluis d’octubre de 1915:” Practicando el ramo de Guerra, 
años atrás, excavaciones y desmontes en un cercado de muralla contiguo a los Colegios 
de Santo Domingo y San Matias, al pie del Castillo, aparecieron gran cantidad de huesos 
humanos ,ánforas y lucernas de barro con el pico quemado, indicando haber existido allí 
otra necròpolis romana” 
 
Més avant l’autor explica”Los moriscos, que se educaban en el colegio de San Matias, (..) 
y los colegiales de Santo Domingo, se enterraban en el inmediato cercado de murallas 
que està al pie del Castillo, hacia levante, cercano al mismo lugar donde se hallaron los 
restos de un cementerio romano que mencionamos anteriormente.” 
 
Possiblement tots aquests enterraments estarien en relació a una de les principals vies 
de la ciutat, així com l’existència del portalet de l’Olivar, fan creure que aquest traçat 
funcionés en època romana. 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material  
 
 
Bibliografia: 
 
PASTOR i LLUIS, F.(1915): “Los Cementerios de Tortosa” a la Zuda, núm. 32, octubre . 
MIRAVALL I DOLÇ, R. (1986) Necròpolis, sepultures i inhumacions a Tortosa. Col·lecció 
Dertosa. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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Nº de Fitxa: 50 Referència 
cadastral:  

 

Dades del Jaciment: 
 
Nom: Catedral de Santa Maria Municipi:  Tortosa 
Adreça:  Comarca: Baix Ebre 

 
 

Localització: 
 
Accés: Fàcil Context: Urbà  Alçada:  8/14 m. s.n.m. 
Coordenades UTM: 

31TBF9112521300  
 
Tipus de jaciment: 
 
Edifici Religiós 
 
 
Cronologia: 
 
Republicà i alt Imperi  
Medieval andalusí  segle VIII –XII/ Medieval Cristià XII -XV  
Modern i contemporani XVIII –XIX -XX  
 
 
Conservació: 
 
Estat :regular 
 
 
Descripció del jaciment: 
 
La Catedral de Tortosa situada al nucli antic de Tortosa probablement s’ubica al lloc on 
en època romana es concentrava la vida religiosa i administrativa, com ens ho demostren 
les inscripcions que van aparèixer al fer-se la catedral, que parlen del Forum romà. 
Del primer edifici sagrat que hi ha referència es de la mesquita musulmana, acabada 
probablement a meitat del segle X. Posteriorment a la reconquesta cristiana es bastí en el 
lloc una seu romànica, que fou enderrocada al construir l’actual. 
L’aparició de restes arqueològiques en el lloc queda reflexat des del segle XVI, en l’obra 
de Cristofor Despuig. 
Posteriorment Joan Abril, localitza també restes romanes. 
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Descripció de la intervenció: 
 
Seguiment d’obres - recollida de material arqueològic 
Intervencions: 

 
 
Any: 1900 Data:  
Direcció de la intervenció:  Joan Abril 
Dins del parament de la capella de Sant Pere, Joan Abril va localitzar carreus romans, 
així com làpides romanes als fonaments de la capella de Sant Josep. 
 
 
 
Any: 1965-1970 Data:  
Direcció de la intervenció: Jesús Massip 
Després de l’anterior intervenció no en hi ha cap d’important  fins l’any 1965, quan 
s’enderroquen les cases de la part exterior de l’absis , i s’afecta el subsòl. 
J. Masip, essent llavors director del Museu - Arxiu va recollir material d’època ibèrica, 
romana i andalusina. 
 
Marc legal: 
 
Protecció legal existent Jaciment Arqueològic 
Protecció física existent BCIN 
Règim jurídic Tipus de propietat Pública municipal  
Ubicació del material Museu municipal de Tortosa 
 
 
Bibliografia: 
 
DESPUIG,C. (1906) Els col.loquis de la insigne ciudad de Tortosa.Tortosa 
ABRIL I GUANYABENS, J. (1913) Un capítol de la meva actuació a Tortosa. 
MATAMOROS, J. (1932) La Catedral de Tortosa: trabajos monograficos acerca de su 
construcción y de su contenido artistico y religiosa. 
MASSIP, J.(1987) Un quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa. 
UTGES, M. MARTÍNEZ, J, ARTIGUES, P. Ll. (1992) Programa d’arqueologia urbana de 
la ciutat de Tortosa. (inèdit) 
 
 
Dades realització: 
 
Autora fitxes: Cinta Montañés i Príncep 
Data realització: 6-10-2010 
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5.6.1 Dades geològiques de l’entorn  

La zona d’estudi forma part dels materials quaternaris que rebleixen la fossa del Baix 
Ebre i que es troben al marge esquerra del riu Ebre adossats als relleus del Cretaci infe-
rior, principalment Barremià, del Coll de l’alba i Mig Camí, que forma part del sistema 
muntanyós de la serra del Boix, la qual voreja la fossa del Baix Ebre. Es tracta en gene-
ral d’una estructura tipus ‘horts’ limitada per falles normals i basculada cap a l’oest. Els 
conjunt forma part del ‘rift’ mediterrani occidental. 
 
El procés de “rifting”, s’origina després de la fase compressiva alpina. Es comença a 
desenvolupar a finals de l’Oligocè superior-Miocè inferior a la conca nord baleàrica-
provençal. Altres hipòtesi de treball estableixen que la distensió aquitaniana de la conca 
valenciana és la responsable de les depressions de la Serralada Ibèrica i de les fosses 
tectòniques que afecten als Catalànids.  
 
La història geològica de la zona d’estudi resta íntimament lligada a l’evolució de la Medi-
terrània Occidental, i més als temps del Quaternaris superior, Holocè i dipòsits semiac-
tuals que es reconeixen a les serres que envolten la zona d’estudi: el Port, Cardó, Serra 
de Godall i Montsià, la Depressió de l’Ebre i les planes internes i litorals de les comar-
ques del Montsià i Baix Ebre. L’àrea d’estudi forma part de la serra del Boix situada al 
sud del bloc de Cardó. 
 
De la base cartogràfica existent a l’entorn de la zona d’estudi només es reconeixen de 
manera general materials calcaris pertanyents al Barremià, materials detrítics quaterna-
ris i dipòsits al·luvials atribuïts a l’Holocè 
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F. 01.- Esquema geològic general a l’entorn de Tortosa 

5.6.1.1. Antecedents bibliogràfics de la zona d’estudi 

Tant el marc geològic com els antecedents que afecten a la zona d'estudi són de gran 
importància per poder establir possibles correlacions. El conjunt de la literatura existent 
posa de manifest la complexitat geològica de la zona i la manca d’indicadors cronoes-
tratigràfics 
 
Despuig (1557) en les seves descripcions renaixentistes fa petites descripcions del terri-
tori tot destacant les que fa de les fonts riuenques: “les tantes fonts que li naixen a les 
vores [riu Ebre], tan fresques i tant clares”. Moltes d’estes surgències no es troben avui 
dia, però si que se’n reconeixen moltes zones que transpiren, regalen o regalimen ai-
gües de manera contínua. Destaquem les tantes surgències que es poden reconèixer 
des de Tortosa fins a Amposta en tots dos marges del riu. Soldevila i La Carroba en se-
rien exemples destacats, tot i que avui el seu nivell resta per sota del sòl i per tant, es fa 
necessari construir sèquies que permeten un bon drenatge de totes aquestes surgènci-
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es que al cap i a la fi drenen els sistemes muntanyosos del Coll de l’Alba. El fet que les 
surgències estiguin aproximadament a un metre de profunditat a la vall de l’Ebre, 
s’explica perquè des de Despuig han passat pràcticament 500 anys i l’Ebre ha anat dei-
xat fangs a la vall i el Delta. Altres factors que hi intervenen s’han de buscar en la dismi-
nució general que han tingut els nivells de l’aigua del sistema aqüífer al llarg del temps.  
 
Landerer (1877, 1880), que en escriure la memòria paleontològica de l'Aptià de Tortosa, 
Xert i Benifassà, fa referència als extensos dipòsits de graves i conglomerats del Baix 
Ebre, que atribueix al Miocè superior. Al Barri del Rastre de Tortosa i troba fòssils de 
flora i gasteròpodes, citant :Populus betuloides, Acer triangulilobum, Virburnum bilinica, 
Osmunda bilinica, Cyclostoma elegans, Planorbis crasus.  
 
Montserrat. (1889), fa una descripció general geogràfica de la ciutat de Tortosa tot des-
tacant aquells elements referents a les instal·lacions de banys. Al balneari del Porcà, 
baix de les muralles de S. Joan posa de manifest l’existència de surgències d’aigua ‘en-
tre las arenas arcillosas de la primera època cretácea, desprovista de margas ferrrugi-
nosas’, actualment s’atribueixen al quaternari superior. Paral·lelament aporta analítiques 
de les aigües, on s’observa una important salinitat que li permet classificar-les com ai-
gües-minero-medicinals. Actualment, el Balneari del Porcà són els Jardins del Princep i 
dels tres manantials descrits, només s’han identificat dos, el pou i aigua que regalima a 
la part superior. El pou, aigües associades a l’aqüífer quaternari regional, amb nivell 
freàtic sensiblement superior al de les aigües del riu Ebre. L'aigua que regalima 
s’associa a filtracions d’aigües de pluja amb poc recorregut. La conductivitat d’estes ai-
gües està compresa entre 1470 �S i 1580 �S, fet que posa en evidència els valors ana-
litzats en aquells temps. Tampoc es troba un raonament lògic per explicar la possible 
desaparició de la salinitat en les aigües, des de finals de s. XIX fins a l’actualitat, només 
ens queda la possibilitat de recórrer a analítiques mal realitzades o intencionades per 
potenciar un negoci emergent en aquella època. 
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Mallada (1891), en una síntesi dels treballs de Landerer sobre els materials mesozoics, 
atribueix al Quaternari els dipòsits del Baix Ebre. 
 
Font i Sagué (1905), senyala l'existència de Pliocè lacustre a les rodalies de Tortosa, en 
consideració a restes vegetals trobades en un nivell de margues sota aquesta població 
en ocasió dels treballs que es realitzaren per a la construcció del Canal de l'Esquerra de 
l'Ebre. 
 
Gignoux i Fallot (1922), fent referència als afloraments del Rantxero, a Campredó, els 
atribueixen al Pliocè marí. Mentre que les argiles roges i conglomerats que afloren en 
gran extensió al Baix Ebre i recobreixen els materials pliocens, són atribuïts al Quater-
nari.  
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Faura i Sans (1923) tracta breument els sistemes aqüífers artesians del Delta de l'Ebre; 
realitza una exhaustiva descripció del mesozoic amb les corresponents llistes de fòssils; 
tracta breument el Plio-Quaternari del Baix Ebre. 
 
Bataller (1921, 1922 i 1927) considera que la major part dels materials detrítics que re-
bleixen la fossa del Baix Ebre han de considerar-se quaternaris.  
 
Bataller i Lopez Manduley (1929), en referir-se als materials quaternaris del Baix Ebre, 
consideren que la grans extensió de conglomerats calcaris que afloren al marge dret i 
esquerre del riu Ebre són quaternaris. Indenten amb conglomerats poligènics molt ro-
dats i cimentats localment. Als marges de la depressió senyalen la presència de dos 
nivells de terrassa de 15-20 m i 30-35 m, que atribueixen, amb criteris geomorfològics, 
al Würmià i Rissià respectivament. 
 
Bayerri, E. (1934), fa un recull de fonts d’informació diferents sobre les característiques 
dels terrenys. Es basa fonamentalment en les aportacions de Landerer i també fa inci-
dència en els coneixements que sobre les aigües subterrànies hi ha en aquella època. 
Deixa entreveure que no hi ha idees massa clares sobre el cicle de l’aigua tal com 
s’entén en l’actualitat. No aprofundeix en situacions de difícil explicació com poden ser 
els ‘bufadors’ que acaba atribuint al vent de llevant i no precisament a les pluges.  
 
Bataller (1935) i Llopis (1943, 1947), si bé no profunditzen en els materials plio-
quaternaris, si que els consideren com a tals, a més de que per la posició estructural 
dels dipòsits i la seva constitució litològica, consideren que els materials terciaris cor-
responen a dipòsits miocens i més concretament pontians, així com admeten la presèn-
cia de Pliocè transgressiu. Llopis (1947), en reiniciar els estudis sobre els materials del 
Baix Ebre, diferencia dues zones. La zona externa la situa al marge dret de l'Ebre entre 
Xerta i Paüls, on reconeix dipòsits de conglomerats amb matriu roja molt cimentats i 
d'argiles blanquinoses i roig vinós. Al marge esquerre de l'Ebre, a les rodalies de Ti-
venys, Llopis (1947), senyala l'existència de conglomerats calcaris basculats que atribu-
eix al Miocè. Criteris establerts anteriorment per Landerer (1877 i 1880) i Ashauer i 
Teichmuller (1935), aquest darrers els atribueixen al Pontià.  
 
La zona interna, també situada a ambdós marges de la Vall de l'Ebre, excava els mate-
rials miocens sobre els que es desenvolupen les terrasses quaternàries. En distingeix 
quatre nivells amb alçades que comprenen els 80, 40, 20 i 8-9 m. 
 
A partir de la dècada dels seixanta es realitzen nous estudis sobre la zona. Solé et al., 
(1965) i Solé i Riba (1972), partint d'una cartografia geològica, a escala 1:25.000, des 
d'Amposta fins a Tivenys a totes dues marges del Riu Ebre, acaben dient que els mate-
rials pliocens marins del Rantxero, indenten lateralment amb les graves poligèniques 
que conformen la terrassa més antiga de l'Ebre a ambdós marges del Riu, a la vegada 
que també són contemporanis amb materials detrítics monogènics d'origen local. A la 
bretxa calcària que recobreix aquests materials i forma el glacis actual de les Planes del 
Montsià i Baix Ebre li atribueixen una edat de Rissià, per criteris geomorfològics, mentre 
que els llims i crostes carbonatades superiors que formen la crosta carbonatada superi-
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or, els atribueixen a l'interglacial Riss-Würm per analogia amb el que succeeix al Llo-
bregat. Acaben dient que, a partir d’aquest moment la xarxa fluvial s'encaixaria durant el 
Würm i posteriorment es dipositarien els materials versilians que es corresponen amb la 
terrassa més baixa de l'Ebre, equivalent al Delta de l'Ebre. 
 
Maldonado (1972), que el delta de l’Ebre i afloraments terciaris i quaternaris del Baix 
Ebre atribueix a l’Holocè tots els materials que formen el delta, així com també els 20-25 
m de fangs que rebleixen la vall del riu Ebre des de Xerta fins més enllà d’Amposta. Per 
a la resta de materials quaternaris que afloren al marge esquerra del riu, bàsicament 
estufi la zona de Tivenys, estableix la següent correlació: A.- Argiles roges amb nivells 
eòlics a la base que atribueix al Mindel-Riss; B.- Conglomerats fluvials poligènics inden-
tant lateralment amb llims i dipòsits de peu de mont que correspondrien a l'interglacial 
Riss-Würm; C.- Conglomerats i bretxes calcàries, llims amb crostes carbonatades i ni-
vells de travertins que atribueix al Würm. 
 
Bomer (1976), en l'estudi geomorfològic de la Conca de l'Ebre, en tractar la Cubeta de 
Móra i del Baix Ebre, estableix una sèrie de correlacions i datacions dels materials terci-
aris antics suficientment documentada, però en referir-se a les formacions miocèniques i 
pliocèniques, destaca la dificultat existent per poder datar-les degut a l'absència de ja-
ciments fossilífers, la qual cosa l'obliga a referir-se amb tota la prudència necessària, a 
datacions relatives per canvis laterals i per comparacions de fàcies amb altres sèries 
pròximes a la zona d'estudi, on les datacions són més acurades. En referir-se als mate-
rials conglomeràtics poligènics els atribueix al Pliocè per estimar les consideracions de 
Solé et al., (1965), sobre la geologia dels materials plio-quaternaris al Baix Ebre. 
 
Orche et al., (1980, 1981), en referència als diferents materials detrítics que afloren al 
Pla del Burgà, els consideren correlacionables amb els que afloren al Baix Ebre. Desta-
ca la interpretació que es fa de la presència de conglomerats poligènics fluvials trans-
portats des del Pirineu, basant-se en l'existència de còdols granítics i calcaris amb 
nummulits, segons dades de Solé et al., (1965). 
 
Simón (1982) i Simón et al. (1983), en estudiar els materials quaternaris de les cubetes 
litorals del Maestrat, determinen l'existència de tres fases d'erosió-sedimentació que a la 
vegada es corresponen amb les tres respectives superfícies de glacis i terrasses, identi-
ficant: els cons al·luvials de Sant Mateu com a Pliocè superior; els cons al·luvials de La 
Sénia com a Pleistocè inferior-mig; les Terrasses de l'Ebre s’atribueixen al Pleistocè 
superior i els fangs de la vall del riu Ebre a l’Holocè. 
 
IBERINSA (1987), en l’estudi d’estabilitat del talús del seminari aporta dades geotècni-
ques i solucions constructives a la patologia manifesta de despreniments de blocs.  
 
Arasa, (1985; 19990, 1993, 1994), a partir d’estudis cartogràfics de detalls estableix 
l’estratigrafia bàsica de la cubeta del Baix Ebre, en la que reconeix:: 0.- un basament 
cretaci; P1.- Conglomerats rojos inferiors, atribuïts al Paleogen; P2.- Conglomerats sili-
cis, atribuïts al Miocè continental; N1.- Conglomerats heteromètrics perforats, N2.- Are-
nes amb Ostrea sp., N3.- Margues blaves, N4.- Carbonats lacustres, N5.- Lutites i con-
glomerats calcaris amb Microcodium, tots cinc nivells atribuïts al Pliocè mig-superior; 
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Q1.- Conglomerats poligènics, Q2.- conglomerats monogènics equivalents laterals dels 
anteriors, als que se'ls atribueix una edat de Pleistocè inferior, Q3.- Paleosòl roig argi-
lós, Q4.- Conglomerats superiors amb crostes carbonatades, s’associen a l'interglacial 
Mindel-Riss; T1-2-3, nivells de terrassa associada al riu Ebre, que s’atribueix a diferents 
estades del Tirrenià; H1.- Arenes i argiles col·luvials, H2.- fangs de l'Ebre, atribuïts a 
l’Holocè.  

5.6.1.2. Cartografia general a l’entorn de Tortosa 

Per tal de poder emmarcar millor la geologia del substrat de les muralles de Tortosa 
s’aporta una cartografia general 1:50.000, en la que es diferencien les grans unitat geo-
lògiques que caracteritzen el substrat de l’àrea d’estudi. 
De més antic a mes modern hom pot reconèixer: 
 
Formació carbonatada-margosa (CB). Forma part del substrat general de la zona i 
solament es reconeix a la es parts muntanyoses de la zona. No afecta en cap moment 
el substrat de les muralles. Es tracta de calcàries beix, margues i margocalcàries gro-
gues i localment, argiles vermelles. Les calcàries són micrítiques i estan interestratifica-
des amb margues en una proporció molt irregular, que varia tant en la vertical com late-
ralment. El contingut fossilífer és abundant i inclou ostreids, bivalves, gasteròpodes, cri-
noïdeus, foraminífers, ostràcodes, entre d'altres. Es troben nivells amb grans acumula-
cions d'ostreïds o rudistes. S'interpreten com fàcies de badia. La potència de la unitat és 
d'uns 300 m. Edat: Hauterivià -Barremià. 
 
Formació de Graves Poligèniques (Qp). Es tracta de graves de composició principal-
ment silícica provinents del Priorat i del Pirineu, segons es posa en evidència per la lito-
logia dels còdols i les paleocorrents de nord a sud. Destaquen els granits, pissarres, 
esquistos, quarcites i lidites, còdols del gresos i conglomerats del permotries, calcàries 
amb Alveolines del terciari del prepirineu, així com còdols de dolomies i calcàries de 
l’entorn més proper del Coll de l’Alba i Cardó. Edat: Pleistocè mig-superior 
 
En general a l’entorn de Tortosa s’observa una sèrie estratigràfica formada de baix a 
dalt per: 
 
TENASSES AVANÇADES BONET ORLEANS 
7 m. Graves monogèni-
ques calcàries i lutites 
roginoses amb crostes 
carbonatades 
9 m Graves poligèniques 
silíciques i gresos  
10 m nivell margós format 
per lutites, carbonats, 
localment travertins i gre-
sos  

6 m. Graves monogèni-
ques calcàries i lutites 
roginoses amb crostes 
carbonatades 
12 m Graves poligèniques 
silíciques i gresos  
10 m nivell margós format 
per lutites, carbonats, 
localment travertins i gre-
sos 

5 m. Graves monogèni-
ques calcàries i lutites 
roginoses amb crostes 
carbonatades 
6 m Graves poligèniques 
silíciques i gresos  
13 m nivell margós format 
per lutites, carbonats, 
localment travertins i gre-
sos 

7 m. Graves monogèni-
ques calcàries i lutites 
roginoses amb crostes 
carbonatades 
13 m Graves poligèniques 
silíciques i gresos  
7 m nivell margós format 
per lutites, carbonats, 
localment travertins i gre-
sos 

 
En general la presència d’estructures sedimentàries com estratificació creuada i super-
fícies erosives internes suggereixen interpretar els nivells gravosos poligènics com ma-
terials dipositats per corrents tractives fluvials que formaven barres longitudinals i trans-
versals en cursos fluvials de corrents entrecreuades. 
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Los nivells argilosos i carbonatats que passen lateralment a gresos, suggereixen medis 
deposicionals associats al rebliment d’antics cursos fluvials abandonats en els que es 
desenvolupaven medis d’aiguamolls. Són nivells en els que s’han trobat restes vegetals 
fòssils i que en algun moment han estat atribuïdes al Pliocè. En l’actualitat s'atribueixen 
al Quaternari superior degut a que el Pliocè s’identifica en profunditat quan es fan son-
datge hidrogeològics. 
 
Formació de Graves Monogèniques (Qm). Es tracta de graves i lutites de composició 
carbonatada provinent del desmantellament del Coll de l’Alba i Cardó. Tots els còdols 
són carbonatats i es poden reconèixer elements del cretaci inferior i juràssic superior, 
així com que les paleocorrents són de aquesta a oest. Edat: Pleistocè mig-superior 
Es tracta d’una formació que indenta lateralment amb la Formació Graves Poligèniques 
a la vegada que la superposa. En general la presència d’estructures sedimentàries com 
paleocanals suggereixen aportes laterals des del Coll de l’Alba. Els nivells de crostes 
carbonatades suggereixen nivells edàfics amb excés de carbonats. 
 
Formació de Fangs de l’Ebre (H). Es tracta d’una formació de fangs i arenes fines que 
rebleixen la vall fluvial del riu Ebre. A l’alçada de Tortosa tenen un gruix d’una vintena 
de metres. Per sota es troben graves poligèniques. A les zones laterals abunden els 
materials detrítics procedents dels barrancs. En les zones on hi ha surgències d’aigua 
dolça apareixen formacions de torbes. Es tracta dels materials que a Tortosa contenen 
abundants restes arqueològiques que des del romans es venen trobant en llocs dife-
rents. Edat: Holocè. 
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F. 02. Esquema cartogràfic general de les formacions geològiques existents a l’entorn 
de Tortosa. El requadre indica la zona cartografiada a major detall representada a plano 
nº 22 

5.6.1.3. Cartografia detallada a l’entorn de les muralles 

La cartografia de detall, 1: 2500, te per objecte valorar les característiques geològiques 
dels materials sobre els que se cimenten les muralles i els possibles orígens de les pa-
tologies observades.  
 
Amb estos objectius i el coneixement general de la distribució de les formacions geolò-
giques anteriorment descrites s’arriba a descriure les següents formacions: Gaves Poli-
gèniques (Qp) diferenciant la subunitat Argiles i Carbonats (Qp1) de les Graves Poligè-
niques (Qp2); Graves Monogèniques (Qm), Fangs de l’Ebre (H1) i Col·luvions (H2). 
A continuació es fa una descripció general de les diferents unitats litològiques diferenci-
ades: 
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Formació de Graves Poligèniques (Qp) 
A l’entorn de les muralles de Tortosa es reconeixen dos subunitats de característiques 
litològiques ben diferents, però íntimament relacionades lateral i verticalment. Es tracta 
de la subunitat d’argiles i carbonats, superposada per la subunitat de graves poligèni-
ques. 
 
Subunitat d’Argiles i Carbonats (Qp1). Es tracta d’un conjunt de material de caràcter 
argilós que es reconeixen al subsòl de Tortosa, conten restes de vegetals. Potència de 
més de 10 m. Manifaquestn una pressió d’inflament de l’ordre de 1-2,5 kg/cm2.. Estan 
superposats per un nivell de carbonats margosos amb indicis de nivells travertínics i 
amb abundants estructures verticalitzades que suggereixen medis edàfics desenvolu-
pats sobre ambients d’aiguamolls.  
 
El comportament hidrogeològic d’aquest nivell és de caràcter impermeable, tot condici-
onant l’existència de diferents punts de surgències d’aigua de poca entitat. Ha estat 
possible identificar punts humits o petites surgències a la part alta dels Jardins del Prin-
cep (Remolins-Avançades de S. Joan), Col·legi de S. Josep (Rastre-Bonet-Sitjà), al cru-
se dels carrers Joan Aldana amb Ramon Berenguer, L’origen d’aquests surgències 
s’associa a aigües de pluja que filtren ràpidament i sorgeixen en troba un nivell de com-
portament impermeable. 
 
Els nivells d’argiles, lutites i carbonats s’organitzen formant fàcies característics. Vegem 
algunes característiques: 
 
La, lutites arenoses amb motejats de colors diferents, grisos, roginosos. Estan formades 
per lutites i arenes molt fines d'aspecte massiu i/o laminat. Formen paquets de base 
tabular i sostre lleugerament erosiu de 0,2-1 m de potència. Aquestes afectades per 
estructures secundàries d'edafització. Principalment motejats de colors diferents i es-
tructures verticalitats degudes a rizocrecions. Poden contenir petits nivells de paleosòls. 
Aquests fàcies suggereix l'existència d'una plana d'inundació amb la formació de paleo-
sòls i zones entollades que poden donar estructures tipus pseudogley. 
 
C, argiles i carbonats. Es troba sobretot a la zona de Tortosa, està formada per carbo-
nats amb intercalacions de lutites ocres. Els carbonats presenten dos característiques 
diferents: per un costat es poden trobar formant paquets de mes de 7 m de potència 
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que lateralment van desapareixen, tot i que es poden resseguir en trams llargs. Presen-
ten abundants estructures verticalitzades i concrecions carbonatades. Contenen alguns 
motlles de gasteròpodes. Per un altre costat es troben carbonats més o menys purs 
amb porositat fenestral i mòldica que formen petits nivells de 5-15 cm de potència i apa-
reixen sobre gresos fortament cimentats per carbonats. Les lutites poden presentar ni-
vells arenosos intercalats, que representarien aportes esporàdics de material. La geo-
metria del conjunt suggereix una sedimentació tranquil·la en antics canals abandonats 
però aparentment inundats de manera més o menys continua.  
 

 
 
Aquesta formació en profunditat conté el nivell piezomètric regional. Ha estat possible 
mesurar-lo a l’antic Balneari del Porcà. El nivell piezomètric es troba a 3 m per sobre del 
nivell mig del riu. La conductivitat de l’aigua és de 1470 S. Es tracta d’aigua dolça, 
sense cap tipus de mineralització específica. La classificació que se’n va fer d’aquests 
aigües a principi de s.XX de minero-medicinal, no sembla que va ser correcta. 
 

 
 
En altres zones s’observen petites surgències associades al caràcter impermeable 
d’aquesta formació. Els seus nivells piezomètric han estat representats als talls geolò-
gics. 
 
Subunitat de Graves Poligèniques (Qp2). La sèrie presenta zones de diferent grau de 
cimentació. Forma cossos tabulars amb estructures d’estratificació creuada i superfícies 
erosives internes. La potència varia entre 6-12 m. Localment s’observa com erosiona el 
nivell d’argiles i carbonats inferiors. Tot i aquesta evidència es considera una superfície 
erosiva de 3er ordre o de poca importància regional.  
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La litologia dels còdols és predominantment de quarsites, lidites, granits alterats, còdols 
mesozoics i calcàries amb Alveolines  
 

  
 
 

Els nivells de graves s’organitzen formant fàcies o paquets característics que poden ser 
reconeguts en llocs diferents. Vegem algunes característiques: 
 
Fàcies Gm, graves i/o conglomerats massius o amb estratificació horitzontal. Estan for-
mades per graves i/o conglomerats poc seleccionats, majoritàriament formats per cò-
dols grans i mitjans, formant un empaquetat molt dens amb nul·la o escassa matriu are-
nosa. En els casos en que l'estratificació no s'observa les graves presenten un aspecte 
massiu i poden formar litosomes més o menys continus de 50-100 m de longitud i 1-3 m 
de potència, en els que poden observar-se petites superfícies erosives. En altres casos, 
l'estratificació és horitzontal i ve determinada per les diferències de grandària de gra o 
definida per la superposició de 2-6 petites seqüències de graves, de 15-30 cm de gruix, 
amb granoclassificació positiva. Un tercer cas que genera estratificació horitzontal són 
les variacions verticals del contingut en matriu arenosa. Es comú observar imbricacions 
puntuals dels còdols. Localment també es poden observar petits nivells d'arenes inter-
calats, que presenten geometries lenticulars d'aspecte massiu i també amb estratificació 
creuada. El conjunt d’aquest tipus d’acumulació de graves s’associa a l'acreció i migra-
ció de barres longitudinals en un medi deposicional fluvial.  
 
Fàcies Gp, graves i/o conglomerats amb estratificació creuada planar. Està formada per 
graves i/o conglomerats amb estratificació creuada planar molt ben marcada, amb un 
empaquetat dens i amb proporcions diferents d'arenes. Formen litosomes 0,5-3 m de 
potència. La inclinació de les làmines varia entre 10-25ª i el seu gruix oscil·la entre 5-50 
cm.  
 
La laminació ve marcada per canvis de granulometria i/o variacions del contingut en 
matriu. La forma general d'aquestes làmines varia des de recta a lleugerament tangen-
cial, sent menys freqüents les morfologies sigmoïdals. En general s'interpreta com el 
resultat de la migració de barres transversals en corrents fluvials encreuades.  
 
Fàcies Ap, arenes i/o gresos amb estratificació creuada planar. Acostuma a presentar-
se formant agrupacions de làmines de 1-4 m de longitud i alçades que oscil·len entre 
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0,2-2,5 m. Formen litosomes de 10-50 m de longitud, de base sinuosa que s'adapta a la 
morfologia preexistent i sostre erosionat per fàcies conglomeràtiques. Les làmines pre-
senten inclinacions que varien entre 12-25º entre les que s'observen superfícies de re-
activació. Aquests característiques suggereixen que es tracta de ‘megaripples’ o barres 
arenoses. El seu origen és pot atribuir a flux elevats, si bé en cabals mitjos i baixos 
també poden apareixer. 
 
Fàcies Ar, arenes i/o gresos amb estratificació creuada de petita escala. Els materials 
que formen aquesta fàcies són arenes molt fines a mitges. Formen paquets amb lami-
nació creuada plana i còncava de 0,2-1 m de potència Aquests formes de fons de gran 
varietat morfològica, s'originen amb flux relativament baixos per la migració de ‘ripples’ 
de corrent. 
 
Fàcies Ah, arenes i/o gresos amb estratificació horitzontal. Està formada per arenes 
fines a grosses, a la vegada que poden contenir petits codolets arrodonits de graves 
fines. La base acostuma a ser plana, mentre que el sostre sol aparèixer erosionat pels 
nivells superiors. El conjunt està format per paquets de 10-30 cm de gruix de làmines 
tabulars i longituds que varien entre els 5-15 m. L'origen s’associa a la deposició 
d’arenes, sobre fons plans i amb flux de corrents superiors als que originen ‘ripples’.  
 
Formació de Graves Monogèniques (Qm) 
La morfologia general del conjunt d'estos materials permet atribuir-los a un sistema de 
cons de dejecció que es desenvolupa a partir dels relleus circumdants. Formen pen-
dents suaus que varien de 2-5% en les proximitats del front muntanyós a 1-2% en les 
zones distals. 
 
Els còdols presenten diversos graus de maduresa que està en funció de la distància a 
l'àrea font. Estan formats majoritàriament per calcàries, dolomies, bretxes, carnioles, 
conglomerats retreballats provinents del desmantellament dels relleus circumdants.  
 
Les fàcies que caracteritzen estos materials són de caràcter detrític. Les característi-
ques que defineixen cada una de les fàcies d'aquesta unitat gira entorn de la litologia, 
les potències i el desenvolupament lateral que presenten. Vegem alguns exemples: 
 
Gm, graves monogèniques massives i/o amb estratificació horitzontal, determinada per 
algunes diferències en la grandària dels còdols o granoclassificació. Clasts imbricats i 
petites cicatrius erosives internes. S'observen algunes diferències en base a la geome-
tria dels litosomes que formen i en funció del contingut en matriu. Es poden presentar 
formant litosomes de morfologia lenticular sense matriu intercalats entre conglomerats 
massius i amb estratificació horitzontal. S’atribueixen a paleocanals.  
 
Gp, graves monogèniques amb estratificació creuada planar. Les làmines formen an-
gles entre 15-25º. La potència varia entre 0,3-1 m, i longitudinalment no superen els 10 
m. En general es diferencien morfologies planars que erosionen conglomerats massius, 
que s'interpreten com a barres transversals que tallen estructures anteriors. Morfologies 
planars que són el resultat de l'evolució lateral de graves massives amb estratificació 
horitzontal, que suggereixen l'existència de barres longitudinals.  
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Am, arenes i/o gresos massius. Formen litosomes de 0,2-1 m de potència i extensió 
lateral 5-25 m. Es presenten intercalats entre les graves formant nivells d’aspecte lenti-
cular. També es poden presentar formant paquets més o menys continus entre els que 
s’intercalen petits nivells de graves, en aquest cas acostumen a conservar l’estratificació 
horitzontal remarcada per una granoclassificació positiva. En general estan afectades 
per processos edàfics que distorsionen l’estructura primària, normalment horitzontal. 
 
L, lutites amb concrecions carbonatades. Formen nivells més o menys potents de lutites 
i lutites arenoses de color roig taronja amb abundants concrecions carbonatades de 
morfologies diverses que formen seqüències diverses. Les estructures verticalitzades 
són comuns i distorsionen l'estructura horitzontal primària.  
 
Cl, crostes carbonatades. Estructures diferents amb predomini de les laminacions i no-
dulitzacions. Contenen pisòlits amb diferents graus d’organització. La potència varia 
entre els mil·límetres i poc més d'un metre. La gènesi dels encrostaments està normal-
ment lligada a medis vadosos, en els que es desenvolupen envoltes pisolítiques. Al res-
pecte, l'origen dels pisòlits sembla tenir un origen orgànic, en el que les algues tindrien 
un paper fonamental, sense oblidar el rol dels microorganismes. Mentre que el rol del 
microsistema hidrològic en el medi vadós podria ser el seu generador inorgànic.  
 
Al sòl també es formen àcids carbònics degut a la combinació de l'aigua de pluja i el 
CO2 a partir de la respiració d'organismes i descomposició de matèria orgànica. Els 
àcids poden dissoldre el calci i els bicarbonats de l'aigua que s'infiltra. A certa profundi-
tat del sòl, amb increments del Ph, descens de la pressió del CO2 i major concentració 
d'ions, es pot produir precipitació de la calcita. En altres casos, la circulació d'aigües 
superficials i/o subsuperficials per les diferents discontinuïtats dels sòls gravosos, ten-
deix a envoltar els clasts amb una pel·lícula o microlàmina de diferents tonalitats segons 
les sals que precipiten. En el nostre cas, aigües saturades de carbonats, en períodes 
àrids donen lloc a la precipitació de làmines micrítiques al voltant dels codolets, sobretot 
a la part inferior. Els encrostaments i nivells lutítico-arenosos amb concrecions carbona-
tades de diverses morfologies són els trets més característics, podent observar lutites 
amb concrecions carbonatades, crostes pulverulentes, crostes noduloses i crostes lami-
nades.  
 
Formació de Fangs de l’Ebre (H) 
Les característiques dels Fangs de l’Ebre a la zona de Tortosa s’han buscar irremeia-
blement en el subsòl. El grau d’aflorament podem dir que és pràcticament nul i per tant 
són els sondatges els que ens aporten la màxima informació. Es disposa d'informació 
de sis -6- sondatges. Paral·lelament es disposa d’informació d’altres sondatges, si be no 
propers a la zona, ens aporten molta més informació sobre el rebliment de la vall fluvial 
del riu Ebre. Ens referim a sondatges d’investigació geologico-geotècnica situats al pont 
d’alta velocitat a Amposta.  
 
S1- Ohmiterra Maestrat SL – Informe 0810-051. Cota-7,7 .Materials: 0-9 llims; 9-19- 
arenes i llims; 19-20-graves 
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S2-LOSAN-S3-2010- Informe Catedral. Cota-9. Materials: 0-7.2- rebliment – llims – an-
tròpic; 7.2-11.8-llims, arenes, passades de graves poligèniques; NF=8; 11.8-15-argiles 
 
S3-LOSAN-s2-2010-Informe Catedral. Cota 10,5. Materials: 0-3- rebliment, llims mar-
rons i grisos antròpic; 3-4.5-llims grisos amb gravetes; 4.5-7.2-graves i arenes matriu 
llimosa marró; 7.2-10.5-arenes marrons matriu llimosa; NF=10; 10.5-11.7-argiles versi-
colors amb nòduls 
 
S4- Ohmiterra Maestrat SL - Informe 0101-301. Cota 9. Materials: 0-11- llims arenosos 
marrons. 1,5–4 m llims molt fluids. NF=2.4m; 11-13,5 m llims arenosos consistència 
augmenta; 13,5-20,0 m graves fines llimoses. 
 
S5- Ohmiterra Maestrat SL - Informe 0712-041. Cota 11.5. Materials: 0-5.6-llims, arenes 
i graves antròpiques (muralla)-3.2-5.2; 5.6-9-llims; 9-13 Llims, graves i arenes 
 
S6- (Arasa Tuliesa, 1994; Somoza et al.; 1998) – Sondatge 522-6-17. Cota 4. A conti-
nuació es fa una síntesi descriptiva del sondatge inventariat com 522-6-17, situat a 4 km 
al nord d’Amposta, al marge dret del riu Ebre i del que es disposa de datacions absolu-
tes de C14 (Arasa Tuliesa, 1994). Es tracta d’un sondatge a rotació amb extracció de 
testimoni continu de 20 m de profunditat que ha permès d’establir una columna estrati-
gràfica tipus del dipòsits holocens de la vall del riu Ebre, a la vegada que s’ha pogut cor-
relacionar amb altres sondatges realitzats a la plana deltaica juntament amb dues línies 
sísmiques d’alta resolució des de la desembocadura del riu Ebre fins a La Carroba 
(Somoza et al 1998) . Paral·lelament i en base al coneixement que altres sondatges rea-
litzats aigües amunt de La Carroba, es possible establir una clara correlació sedimenta-
ria amb el sondatge tipus.  
 

 
 

A partir d’aquesta base s’estableix la següent estratigrafia dels sediments que rebleixen 
la vall fluvial de l’Ebre: Nivell A.- Llims marrons foscos amb restes d'arrels i gasteròpo-
des. Existeixen petits nivells de llims més argilosos a la base amb torbes. El conjunt es-
tà afectat per taques grogues, grises i negres d'hidromorfia. Contenen petits gasteròpo-
des terrestres, on el gènere Olea apareix de forma abundant i taxons com Asteraceae-T 
i Asteraceae-L que aquestan relacionats amb processos edàfics. Potència 2,5 m. Un 
nivell de torba a la base aporta una edat de C14=120050 a. AP  
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Nivell B.- Format majoritàriament de torbes amb intercalacions de llims. Potència 10,6 
m. Es poden diferencia els següents subnivells: 
 
B1.- Format per llims orgànics, torbes i llims argilosos. Abundants restes de Bitinia sp. i 
Fragmites. Potència 2,7 m. Un nivell de torba a la base aporta una edat de 
C14=2300100 a. AP.  
 
B2.- Format per torbes amb petites intercalacions de llims argilosos i llims arenosos. Els 
nivells de torbes presenten esporàdicament nivells mil·limètric de llims. Abundats restes 
de gasteròpodes i restes de vegetació. A la part mitja inferior existeixen taques d'hidro-
morfia. Potència 4,8 m. Un nivell de torba a la base aporta una edat de C14=5300100 
a. AP.  
 
B3.- Format per torbes amb intercalacions mil.limètriques de llims. Restes de Fragmites. 
Potència 2,1 m. 
 
B4.- Llims gris clar amb intercalacions centimètriques de torbes. Restes de gasteròpo-
des i arrels. A sostre es detecten taques d'hidromorfia. Potència 1 m. Un nivell de torba 
al sostre aporta una edat de C14=6900100 a. AP.  
 
Nivell C.- Format majoritàriament llims amb intercalacions de torbes. Potència 5,3 m. Es 
poden diferencia els següents subnivells: 
 
Nivell C1.- Format per llims grisos amb estratificació laminada mil·limètrica. En la prime-
ra meitat s'observen petites juntes amb arenes molt fines. A la part superior els llims 
presenten petites intercalacions argiloses. Restes de gasteròpodes i arrels. Lateralment 
en un altre sondatge han estat reconeguts petits fragments d’ostreïs. Potència 2,9 m. 
 
Nivell C2.- Format per torbes amb intercalacions de llims grisos i llims arenosos. A la 
base, els nivells de torba són lenticulars i es presenten deformats per estructures con-
volucionades. Restes de gasteròpodes i vegetació. La presència de Myriophyllum sug-
gereix medis aquàtics. Potència 2,4 m. Un nivell de torba a la base aporta una edat de 
C14=8600300 a. AP.  
 
Nivell D.- Format per arenes fines i mitges amb graves silíciques a la base i una petita 
intercalació a la part superior. Potència 1,1 m. 
 
Nivell E.- Està separat del nivell anterior per una superfície erosiva. Està format per gra-
ves silíciques soltes localment cimentades. Potència 1,5 m. En general aquests materi-
als s’atribueixen al sòcol pleistocè. La seva edat s’ha d’associar al màxim de la glaciació 
Würm. 
 
Al sondatge S1, S4, S5, S6, s’hi reconeix alternança de graves i llims a la part inferior 
del sondatge. S’atribueixen a dipòsits col·luvials intercalats amb llims d’ambients 
d’inundació, fet que posa de manifest que en els límits externs de la vall fluvial existei-
xen acumulacions de materials detrítics provinents deIs barrancs que s'indenten amb 
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els nivells de llims holocens que donen lloc a canvis laterals de fàcies. Els nivells supe-
riors llimosos amb restes antròpiques formarien un segon nivell. Atenen a la profunditat 
en que apareixen els nivells gravosos, es correlacionen amb el Nivell-B2 i s’estima una 
edat aproximada de 50001000 a. AP 
 
Formació de col·luvions (Hc) 
Es tracta del conjunt de sediments més recents que forment part d’acumulacions semi-
actuals als vessants. S’han de considerar equivalents laterals dels Fangs de l’Ebre, en-
tenent que la seva sedimentació coexisteix en el temps. Contenen restes antròpiques. 
Localment s’observen zones amb abundants blocs de graves i conglomerats despresos 
en temps històrics. Els blocs poden presentar volums superiors als 75 m3. 

5.6.1.4. Resum de conclusions paleogràfiques  

Han estat reconegudes diferents formacions geològiques segons les seves característi-
ques litològiques i la posició estratigràfica que ocupen.  
 
A la zona muntanyosa, fora de l’àmbit d’estudi hi trobem les margocalcàries del Cretaci, 
atribuïdes al Barremià (125 Ma). Són utilitzades per a la construcció de les muralles. 
Les muntanyes del Port estan formades per dolomies i calcàries del Juràssic (>150 Ma) 
i no s’han observat en la construcció de les muralles. 
 
Les muralles de Tortosa estan construïdes sobre el talús que formen els materials qua-
ternaris del Baix Ebre. Es reconeixen la formació de Graves Poligèniques (Qp) on dife-
renciem la subunitat Argiles i Carbonats (Qp1) i Graves poligèniques (Qp2) 
 
Les Argiles i carbonats (Qp1) s’atribueixen a ambients sedimentaris associats a zones 
entollades que es desenvoluparien a les zones marginals de l’antiga vall fluvial del riu 
Ebre.. S’atribueixen al Quaternari inferior – mig (1-1,5 Ma) 
 
Les Graves Poligèniques (Qp2) són equivalents laterals de les argiles i carbonats, a la 
vegada que les recobreixen segons una superfície erosiva de caràcter local. L’origen de 
les graves poligèniques és al·lòcton, formades per còdols silícics molt arrodonits, sugge-
rint un llarg transport, també es poden trobar algunes calcàries amb Alveolines, fet que 
posa de manifest el seu origen pirinenc. 
 
La formació de materials poligènics es troba fonamentalment al llarg d’ambdós marges 
del riu Ebre i presenta paleocorrents paral·leles a l'actual curs de l'Ebre (nord-sud). Els 
seus dipòsits són atribuïts a cursos fluvials de sinuositat variable, formant estructures de 
barres de graves de tipologia diversa en tota la vall fluvial que s’estenia entre Tortosa i 
més enllà de Vinallop. S’entén que devien ser originats per flux continus amb important 
capacitat transportadora, de manera que es podien generar estructures sedimentàries 
tractives de gran desenvolupament. S’atribueixen al Quaternari inferior – mig (1-1,5 Ma) 
 
La formació de Graves Monogèniques (Qm) la trobem per sobre de les graves poligèni-
ques, també s’observen que són equivalents laterals. Forment cons de dejecció a partir 
dels relleus circumdants del Port i del Coll de l’Alba. Estan formats per cossos canali-
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formes de graves calcàries subanguloses, suggerint que l’àrea font és propera, i nivells 
llimosos amb crostes carbonatades formades en climes més àrids que el present. Al 
conjunt s’observen paleocorrents concordants amb les morfologies relictes dels cons de 
dejecció (Est-Oest). Els cons de dejecció es construeixen a partir de cursos trenats de 
característiques al·luvials, es a dir, només són funcionals en períodes de fortes avingu-
des. S’atribueixen al Quaternari mig - superior (1-0.4 Ma). 
 
La formació Fangs de l’Ebre rebleixen la vall fluvial i estan adossats al talús que es for-
ma sobre els anteriors materials. Es tracta d’un talús originat per una superfície erosiva 
que ha evolucionat en dos estadis diferents: un primer estadi se situa durant el període 
glacial Riss (0.4-0.3 Ma), moment en que el nivell relatiu del mar descendeix i l’erosió 
remontant tendeix a buscar el nivell d’equilibri de la xarxa de drenatge de manera que 
els processos dominants són els d’erosió i el riu s’encaixa i excava la vall. 
 
Posteriors canvis climàtics durant l’interglacial Riss-Würm de clima més temperat, con-
dicionen la fosa dels gels continentals i conseqüentment es produeix l’ascens del nivell 
del mar. Es formen diferents nivells de terrasses atribuïdes al Tirrenià. Aquests formaci-
ons, tot i ser reconegudes a la vall del riu Ebre formant tres nivells de terrasses fluvials, 
no han estat observades a l’entorn de Tortosa, per la qual cosa només fem ressò a ni-
vell de síntesi. De la mateixa manera s’han reconegut nivells de terrasses marines al 
litoral de l’Ampolla - El Perelló, on es posa de manifest que el nivell del mar va assolir 
una alçada aproximada d’uns 2 m per sobre del nivell actual ara fa 130.000 – 120.000 
anys 
 
Des d’aleshores el clima va anar canviant progressivament a ambients més fred, fins 
assolir el màxim de la glaciació Würm (0.1-0.02 Ma), moment en que el nivell mig de la 
Mediterrània va descendir a -120 m per sota del nivell actual del mar. Estos canvis rela-
tius del nivell de la mar comporten reajustaments al nivell d’equilibri de la xarxa de dre-
natge, de manera que obliga als sistemes fluvials i al·luvials a encaixar-se excavant no-
vament les xarxes de drenatge existents i altres de noves, tant a la vall fluvial de l’Ebre 
com a partir del talús dels marges dret i esquerre de la vall. Es formen noves rieres i 
una magnifica vall fluvial excavada uns 20-25 m per sota de l’actual nivell topogràfic.  
 
Fa aproximadament uns 20.000 anys, un nou canvi climàtic cap a temperatures suaus 
comporta la recuperació del nivell de la mar. El ràpid ascens eustàtic, descrit a la Medi-
terrània occidental com la transgressió versiliana acaba amb l’estabilització relativa del 
nivell del mar durant els darrers 10.000 anys, temps que se’n diu Holocè. Durant aquest 
temps es rebleix de fangs la vall fluvial i es forma el delta de l’Ebre.  
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F. 03. Aproximació a l’evolució geològica a l’entorn de les muralles de Tortosa  
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5.6.2. Instal·lacions  

Electricitat  
 
La major part dels elements components dels sectors disposa de instal·lacions elèctri-
ques deficients o afectats per vandalisme o simplement no existeix cap instal·lació. 
Apuntem que no son objecte de l’estudi les instal·lacions des edificis del Parador Nacio-
nal en el turó de la Suda ni tampoc les de l’hospital de la Verge de la Cinta en el turó del 
Sitjar. 
 
A continuació exposem un inventari de les instal·lacions elèctriques i enllumenant exis-
tents i el seu estat actual. Veure també el plànol nº 20. 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan 
 
Actualment disposa d’una instal·lació molt malmesa, però ha estat el recinte on -
juntament amb les Avançades- han estat en funcionament fins fa relativament poc unes 
instal·lacions de recent construcció. Degut als actes vandàlics son fora d’us segons 
s’anomena: 
 
-Projectors totalment destruïts o desapareguts 
-Proteccions d’obra parcialment destruïts 
-Canalització parcialment o totalment destruïdes. Se’n conserven algunes, però no es 
recomana la seva reparació, sinó que cal prescindir d’elles i construir-ne de noves. 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
 
Actualment disposa d’una instal·lació molt malmesa, però ha estat el recinte on –
juntament amb la Suda- han estat en funcionament fins fa relativament poc unes ins-
tal·lacions de recent construcció. Degut als actes vandàlics son fora d’us segons 
s’anomena: 
 
-Projectors totalment destruïts o desapareguts 
-Proteccions d’obra metàl·lica parcialment destruïts 
-Canalització parcialment o totalment destruïdes. Se’n conserven algunes, però no es 
recomana la seva reparació, sinó que cal prescindir d’elles i construir-ne de noves. 
 
Existeix una documentació gràfica parcial realitzada durant les Escoles taller. 
 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
 
Actualment no disposa de cap instal·lació. 
 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Actualment no disposa de cap instal·lació. 
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Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal de l’Olivar i muralla de Santa 
Clara  
 
Actualment no disposa de cap instal·lació. 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Actualment no disposa de cap instal·lació. 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Actualment hi ha una petita instal·lació però no val la pena tenir-la en compte ja que es tracta 
d’1 o 2 projectors totalment fora d’us i amb la instal·lació elèctrica desapareguda.  
 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Actualment no disposa de cap instal·lació. 
 
Aigua 
 
A Tortosa hi ha dos entitats que subministren l’aigua que son l’Ajuntament (subminis-
trament d’aigua de boca) i Comunitat de regants (subministrament d’aigua de reg). En la 
proximitat de tots els sectors existeixen canonades d’una u altra entitat. 
 
Xarxa d’aigua d’Ajuntament 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal de l’Olivar i muralla de Santa 
Clara  
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Xarxa d’aigua de Comunitat de regants 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
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5.6.3. Proteccions i senyalitzacions 

Les proteccions dels distints sectors, donat el seu estat de progressiva ruïna i de la falta 
de manteniment, son molt deficient o inexistents. La exempció és el castell de la Suda 
on les muralles es poden contemplar, amb bones proteccions, des del Passeig de ronda 
al ponent; les proteccions son també correctes en la plaça superior on es ubica el Para-
dor nacional. Una altra exempció son les Avançades on, durant alguns anys treballaven 
distintes Escoles talles i Tallers d’ocupació: en el diferents elements defensius s’han 
col·locat baranes, no obstant degut a l’ actes de vandalisme algunes ja estan trencades. 
 
Respecte senyalització d’orientació turística nomes existeix referent a la Suda i les 
Avançades. En el polvorí de les primeres Avançades existeix un petit Centre 
d’interpretació de les muralles, senyalitzat amb distints cartels orientatius. 
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5.6.4. L’entorn: la cuitat i el paisatge natural  

Abans d'entrar a descriure els diferents aspectes que inclouen aquest epítet, es consi-
dera clau fer una aproximació a quin seria el paisatge de l'espai que envolta la ciutat de 
Tortosa sense la profunda transformació duta a terme per la mà de l'home. 
 
Poder interpretar com seria aquest espai, posem per cas, abans dels primers transfor-
madors del paisatge, la tribu ibera dels ilercavons, no és una entelèquia si s'extrapola a 
la vegetació que es pot trobar en indrets pròxims. En aquest sentit, fa uns 2.500 anys 
els turons es trobarien ocupats per màquies de margalló i, fins i tot, a les ombries més 
arrecerades per alzinars. Tampoc no es pot descartar que alguns fragments de carras-
cars s'hi poguessen trobar en aquells sòls més profunds. 
 
Capítol a banda, és l'acció continuada del riu Ebre que crearia un gran nombre d'ambi-
ents lligats a un elevat grau d'humitat a les part més baixes dels turons que van ser 
l'embrió de la ciutat.  
 
Entre aquests ambients sense dubte hi trobaríem boscos i bosquines de ribera (albere-
des, omedes, salzedes, ...), senillars, jonqueres i, molt probablement, algun aiguamoll 
com els que avui en dia s'han conservat en indrets com Campredó.  
 
Les illes fluvials i els braços de riu (i els galatxos posteriors) són encara ben presents 
els casos de l'actual illa de la Xiquina o la recentment desapareguda illa de Blanquet 
són exemples ben presents a la memòria col·lectiva dels tortosins. Més llunyana, però 
d'una gran significació històrica, tenim el cas de l'illa de Gènova, ben a prop de l'espai 
que avui ocupa el poble de Jesús. 
 
El creixement de la ciutat va fer que paulatinament es produís una major ocupació ur-
bana i agrícola de l'espai comprès entre els turons i el riu, un fet que no s'ha aturat des 
de fa més de 2.000 anys i que ha fet que la vegetació natural haja perdut espai davant 
de l'espai urbà. 
 
Per tot plegat, la vegetació actual s'allunya molt significativament del que seria espera-
ble, és a dir, que l'acció antròpica ha transformat tan profundament el medi de les mura-
lles que la vegetació potencial és pràcticament del tot absent. En aquest sentit, la pre-
sència de la màquia litoral que hauria de ser la comunitat dominant al voltant dels turons 
de la ciutat és tan testimonial que, sense perill d'equivocar-nos, es pot afirmar que ni tan 
sols arriba a ocupar un 1%. 
 
Tot això no vol dir que no hi haja vegetació natural, ans al contrari, cada volta és més 
manifesta i recupera bona part de l'espai que li correspon. Una altra cosa és que les 
comunitats vegetals dominants, si deixem de banda alguns sectors com els del Bonet o 
Tenasses, són típicament ruderals. Tanmateix, a mesura que minven la nitrificació i l'al-
teració continuada, es va produint la instal·lació de comunitats de transició que conduei-
xen a l'establiment de comunitats arbustives i/o arbòries de major maduresa. 
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F. 01. Situació dels espais indicats 
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5.6.4.1. Coneixement històric de la flora de l'entorn de les muralles 

L'entorn de la ciutat de Tortosa va impressionar de molt antic a tota classe d'estudiosos. 
Un dels primers de parlar-ne va ser Cristòfol Despuig en Los col·loquis de la insigne 
ciutat de Tortosa (1557) quan en boca de Fàbio, aquest li diu a Don Pedro, parlant dels 
cereals que es podien conrear als voltants de la ciutat:  

 
Més avant, ordis i altres pans menuts, cànems i llins, llavors de cebes i de cols, i 
són estes dos sements ací estremades, que les porten per tot lo món i especial-
ment si són de l'horta de Pimpí; olis que mai s'agoten, com los blats en Urgell, i los 
millors que sien en Europa; vins, i molt bons, especialment los clarets, figues, gar-
rofes, mel i cera (...) 
 

Continuant en el mateix paràgraf, hi diu:  
 

Així mateix tenim moltes fruites, molt bones i saboroses, tenim tàperes, fonoll marí, 
bargallons, cosa infinida; aigües estil·lades d'olors com són, aigua nafa, aigua ros, 
aigua de mosqueta, aigua de trèvol, aigua de murta i altres, una cosa estremada -
especialment de la nafa se'n fa tanta que se'n proveeix la mitat d'Aragó-, aigües 
cordials d'arboç, d'agrielles, d'endívia, de buglosa i de sàlvia d'huia, d'eufràsia, de 
romer, d'alfàbrega, de borraines, de romaní i de totes les altres, és una cosa incre-
ïble. 

 
El temps transcorreria sense gaires ensurts, però sabem que cap a la meitat de setem-
bre de 1687 passaria per la ciutat un dels més insignes botànics francesos de tots els 
temps Joseph Pitton de Turnefort acompanyat dels apotecaris barcelonins Jaume Sal-
vador (per molts el primer botànic català “modern” i Francesc Sala. Un parell de dèca-
des més tard, Antoine de Jussieu, deixeble de Tournefort, i Joan Salvador, fill de Jau-
me, van fer inicialment un recorregut similar, tot i que acabarien donant la volta a la pe-
nínsula Ibèrica (Camarasa, 1989). 
 
Uns quants segles més tard, Jean-Marie Léon Dufour, metge militar francés, aprofità 
l'estada de les tropes napoleòniques (1808-1814) per a dur a terme campanyes natura-
listes. Va participar en el setge de Tortosa durant la Guerra del Francés. Dufour (1860: 
147) parla de Tortosa amb enyorança i ens deixa algun fragment d'una gran emotivitat:  
 

Le siège de Tortose finit précisément le jour où comença l'anné 1811. Le Globula-
ria Alypum, alors tout couvert de ses jolis capitules bleus, est devenu dans mons 
herbier la signification de ce fait d'armes. Il me rappelle en même temps cette 
magnifique huerta de Tortose, où, à travers les outrages de la guerre, la botaniste 
pouvait constater des forêts de Caroubiers, d'Oliviers, d'Orangers, et de loin en loin 
d'orgueilleux Palmiers commandant toute la nation végétale de ce riche pays1. 

                                                      
1 El setge de Tortosa s'acabà precisament el dia en què començà l'any 1811. La Globularia 
alypum, llavors tota coberta dels seus bonics capítols blaus, s'esdevindrà en el meu herbari la significació 
d'aquest fet d'armes. Ella em recorda al mateix temps aquesta magnífica horta de Tortosa, on, a través 
dels ultratges de la guerra, el botànic pot constatar els boscos de Garrofers, d'Oliveres, de Tarongers, i 
de ben lluny d'orgulloses Palmeres comandant la totalitat de la nació vegetal d'aquest ric país. 
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F. 02. La cruixillada (Globularia alypum): Una planta que va fascinar Léon Dufour 
 
Un altre visitant il·lustre de la flora tortosina va ser Ramon de Bolòs (pare d'Antoni i avi 
d'Oriol, il·lu 
stre nissaga de botànics), del qual hi ha constància que va visitar l'entorn de la ciutat el 
juliol de 1876 (Bolòs, 1921). 
 
El cas d'Étienne Marcelin Granié-Blanc, més conegut com a “frère Sennen”, és un dels 
més singulars de la botànica de la primera meitat de segle XX. El germà Sennen, mem-
bre de l'orde de La Salle, va fer estada a la ciutat, amb diversos períodes, entre 1908 i 
1922 i va contribuir d'una forma decissiva al coneixement florístic de l'entorn més imme-
diat a Tortosa. És especialment significativa l'article Une vingtaine de "plantes 
nouvelles" pour la Catalogne. Plantes non encore signalées aux environs de Tortose 
(Sennen, 1909). 
 
En una altra de les seues publicacions (Sennen, 1910) hi apareix una nota breu en la 
qual hi diu: “Tortosa.-El H. Sennen ha encontrado el Papaver obtusifolium Desf., no ci-
tado todavía del continente”. No obstant això, part de les seues troballes romanen enca-
ra pràcticament inèdites a les profunditats de l'Institut Botànic de Barcelona, indret on 
s'hi conserva bona part del seu vast herbari.  
 
No sempre la va encertar, com a exemple en el cas d'una nova espècie d'argelaga que 
va descriure dels mateixos turons que ara s'estudien (BC Sennen s/n, Tortose, coteaux 
argilo-calcaires, leg. Sennen, 12/04/1922, ut G. salesii Senn., Pl. d'Esp. 4376). Hem po-
gut consultar aquest plec, certament atípic, però sembla que es tracta d'un individu es-
trany. Dins Sennen (1927: 87) hi diu:  
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Hab.-Vallée inférieure de L'Ebre, abondant par les coteaux, le bord des sentiers, 
aux alentours de Tortosa et probablement assez en amont en remontant la vallée. 
Note.- Arbrisseau dedié à St. François de Sales, à l'occasion de la célébration de 
son centenaire2.  

 
Cal dir que aquest tàxon no ha sigut tingut en compte com a vàlid pels taxònoms mo-
derns. En canvi, dins de la mateixa obra, molt més reeixida és la descripció de l'espècie 
Hippocrepis fruticescens (vol. VII(II) pàg. 932-934) que ha estat reconeguda com a vàli-
da en la recent revisió del gènere pels autors de Flora iberica (S. Talavera & E. Domín-
guez) i que va ser feta també amb una mostra procedent de l'àrea estudiada (F. 03): 
 

Hab. Vallée inférieure de l'Ebre à Tortosa et en amont, par les coteaux, les escar-
pements rocheux, etc3. 
 

Existeix una referència de Barnola (1915) de Cheilanthes pteridioides “a Tortosa i veï-
natge”, no queda clar que sigui del voltant de les muralles. 
 
Abans de la Guerra del 36, cal indicar la tasca d'herboritzacions feta per Montserrat 
Garriga de Gallardo, Enric Gros o Pius Font i Quer, dels quals es poden trobar plecs 
d'herbari a l'Institut Botànic de Barcelona.  
 
Tanmateix, l'estudi de l'entorn de la ciutat d'una forma sistemàtica no s'esdevindrà fins a 
la segona meitat del segle XX. L'aparició de botànics locals com Rafel Balada i, especi-
alment pel seu origen tortosí, Lluís de Torres contribuiran d'una forma decissiva al co-
neixement botànic de l'entorn de la ciutat (Torres, 1983, 1987). Tots dos aportaran i 
continuen aportant un gran nombre de dades florístiques al projecte ORCA (1987-
2010). 
 
De forma pràcticament coetània, l'inclassificable Ramon Folch conclourà la seua tesi 
doctoral “La flora de les comarques litorals compreses entre la Riera i d'Alforja i el riu 
Ebre” (1972) que es publicarà el 1980 i que inclou l'espai ara estudiat.  
 
Més endavant, altres autors inclouran Tortosa i el seu entorn més immediat com a ob-
jectes de les seues respectives tesis doctorals, com són Flora i vegetació de les planes i 
serres litorals compreses entre el riu Ebro i la serra d'Irta (2006), de Ferran Royo, i, so-
bretot, Vegetació del massís del Port (2003, 2004), de Josep Manuel Álvarez de la 
Campa, obra en la qual s'inclouen referències concretes de l'espai objecte del present 
estudi i que, per aquest motiu, s'han inclòs en aquest Pla. 
 
El cert és que la zona estudiada és d'una riquesa poc corrent, si més no en el context 
català. D'una forma molt menys objectiva trobem un passatge un pèl exagerat per la 
ploma de Morera (1925: 680): “La flora de Tortosa es d’una riquesa poch comuna y 
d’una explendent força de vegetació, puix participant aquell territori de grans nuclis 
montanyenchs, d’altres licorells, marítims y fluvials, axís com tropicals, donada la dispo-
                                                      
2 Hab.-Vall inferior de l'Ebre, abundant pels costers, la vora de les dreceres, als alentorns de Tor-
tosa i probablement també més amunt per la vall. Nota.- Arbrissó dedicat a Sant Francesc de Sales, en 
ocasió de la celebració del seu centenari. 
3 Hab.-Vall inferior de l'Ebre a Tortosa i més amunt, pels costers, els escarpaments rocosos, etc. 



Pla director de les muralles de Tortosa 

   29

sició de determinats llochs, hi ha que convindre que la varietat en les especies botàni-
ques deu resultar verdaderament interessant y comprensiva de munior de plantes, com 
pochs punts del nostre país pot presentar devant de la classificació feta per la ciencia.”. 

 

F. 03. Il·lustració recollida de l'obra Flora ibèrica
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5.6.4.2. El poblament vegetal 
 
La flora 
 
El coneixement de la flora de l'àrea, com es pot deduir de les dades recollides en l'apar-
tat precedent, és molt exhaustiva, no obstant això, el que per a la ciència és un fet per 
al comú dels tortosins i de la resta de gent de les Terres de l'Ebre roman pràcticament 
ignota. De fet, per a la major part de la població el coneixement florístic no ha parat de 
minvar al llarg del segle XX, la pèrdua de pes de l'agricultura i de la ramaderia ha supo-
sat una reculada simultània del coneixement de la flora. Encara avui es parla a Tortosa 
del te de roca o del poliol o moraduix, però molt pocs tortosins el sabrien reconèixer a 
l'entorn de la seua ciutat.  
 
Descripció de les espècies 
 
En aquest apartat s'ofereix un llistat (taules 01a i 01b) de les plantes més significatives 
del clos emmurallat i de les àrees més immediates. Hi ha les espècies més aparents, 
les més que suposen un major risc per a la flora autòctona, les més conegudes i les 
més singulars pel que fa al seu valor corològic o fitogeogràfic. Aquestes dades s'han 
obtingut del treball de camp consistent a recórrer interiorment i exterior tot l'entorn de 
les muralles. A banda, s'han inclòs algunes dades incloses per Álvarez de la Campa 
(2003, 2004). 
 
Moltes altres romanen al calaix, perquè no sabem fins a quin punt es poden trobar actu-
alment als entorns més pròxims al clos emmurallat. Es tracta d'espècies de gran vàlua 
com Anagallis monelli ssp. monelli, Centaurea linifolia ssp. caballeroi, Cheilanthes pteri-
dioides ssp. acrostica, Marrubium alysson, Onopordum macracanthum, Parietaria lusi-
tanica, Peganum harmala, Romulea columnae, la majoria d'elles de presència excepci-
onal al Principat. De totes elles, n'hi ha que van ser indicades en temps precedents (fins 
i tot se'n conserven plecs d'herbari a l'Institut Botànic de Barcelona) i sembla molt pro-
bable que encara s'hi puguen trobar, en canvi, altres han vist tan alterat el seu hàbitat 
que possiblement n'hagen desaparegut.  
 
Però quins són els eixos que marquen la flora de l'entorn de les muralles? En primer lloc 
és indiscutible que la flora és clarament mediterrània, però si es fes una anàlisi exhaus-
tiva de les espècies que s'hi desenvolupen veuríem que n'hi ha moltes típiques de la 
banda sud de la Mediterrània. En aquest sentit, algunes de les espècies de major vàlua 
corològica (Anagyris foetida, Capparis spinosa, Chamaerops humilis, Viola arborescens, 
Withania somnifera, etc.) tenen una distribució clarament meridional. Tanmateix, sobta 
l'abundància de plantes d'ampli espectre mediterrani, encara que moltes d'elles, en can-
vi, tenen un òptim a la mediterrània nord (Jasminum fruticans, Lavandula latifolia, 
Rhamnus alaternus var. alaternus, Viburnum tinus, etc.).  
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Taula 01a. Distribució de les principals espècies en els diversos sectors 

ESPÈCIE Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 Sec. 6 Sec. 7 Sec. 8 Sec. 9

Acanthus mollis* E - P
Achillea ageratum E
Agave americana* E – M E – M E P E – P
Ailanthus altissima* E – P E – P E – P E – P E – P E – P
Aloe saponaria* P – M E E E – P
Anagyris foetida* P
Antirrhinum barrelieri litigiosum P – M E P – M E E – M P – M M M M
Araujia sericifera* P – M E E - P E P P
Artemisia campestris glutinosa E E E P E – P E - P
Asparagus acutifolius P – M E – M E
Atriplex halimus P – M
Boussingaultia cordifolia* E E
Brachypodium retusum E - P E - P  E – P E – P E E – P
Bupleurum fruticescens E
Capparis spinosa M M M M M M M M
Carpobrotus edulis* E
Celtis australis* E E P E E E P
Centaurea aspera E P
Ceratonia siliqua* E E E E E P
Cercis siliquastrum* E E
Ceterach officinarum M
Chaenorhinum crassifolium cadevallii M
Chamaerops humilis P – E E
Chenopodium album P – E P P E E
Chenopodium muralis P P E
Chenopodium opulifolium E
Clematis flammula E E E
Crassula lycopodioides* P
Crataegus monogyna P E
Cupressus sempervirens* E – M E P E
Cyrtomium falcatum* M
Daphne gnidium P E P – E
Dianthus broteri E P
Erica multiflora E
Euphorbia characias E E E
Ficus carica M – P M M – P
Hedera helix M – P M – P M M – P
Heliotropium europaeum E E E E E E

E
Hippocrepis fruticescens E E E
Hyoscyamus albus M M – P M M+ P M
Hyparrhenia hirta E P P – M
Ipomoea indica* E – P E E
Jasminum fruticans P

Hibiscus cf. syriacus*
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Sectors: 1: muralles del castell de Sant Joan o de la Suda; 2: Avançada de Sant Joan o de la Suda; 3: muralles del 
barri de Remolins; 4: fortí del Bonet i muralles adjacents; 5: muralles del barri del Rastre; 6: fortificacions del turó del 
Sitjar; 7: fortí d'Orleans; 8: Fortificació de Tenasses. 9: Façana fluvial i restes de muralles a nivell arqueològic. Codis: 
M: muralla; P: peu o capdamunt de muralla; E: entorn pròxim a les muralles. *: Espècie introduïda.  
Taula 01b. Distribució de les principals espècies en els diversos sectors 

ESPÈCIE Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 Sec. 6 Sec. 7 Sec. 8 Sec. 9

Lavatera arborea P E E
Lonicera implexa P – E E
Lonicera japonica* E
Malva sylvestris E P
Morus alba* E E – P
Olea europaea E E E E P – E E
Ononis minutissima E E E E
Opuntia ficus-indica* M – P M – P E P P
Opuntia subulata* M – P P E - P P
Parietaria officinalis judaica M – P M – P M M – P M – P M – P M – P M M
Phagnalon saxatile E – M E P M-P P M
Phoenix canariensis* E E P

E
Pinus halepensis* E E E E E
Pistacia lentiscus E – M E - P E - P E E – P
Pittosporum tobira* E E E

E – M
Prunus dulcis* P E
Punica granatum M – P E M – E E P
Quercus coccifera E

E
Rhamnus alaternus E – P E M E M M M – P
Rhamnus lycioides M – P M – E M E M P – M E - P M – P
Ricinus communis* E E
Rosmarinus officinalis E E E M
Rubus ulmifolius E E P
Ruta chalepensis angustifolia E E E P
Santolina chamaecyparissus squarrosa E P E
Sarcocapnos enneaphylla M
Satureja fruticosa M M M
Satureja graeca M E M P
Satureja montana innota E E – P

E E E
Sedum sediforme M E E P E - P E - P E
Sonchus tenerrimus M E M E M M – E M M P
Teucrium polium capitatum E E E – P
Teucrium pseudochamaepitys P E – P
Thymus vulgaris P – M P P
Tribulus terrestris E P E E E
Ulex parviflorus E P E
Ulmus minor E E E
Umbilicus rupestris M – P P
Viburnum tinus E - P E
Viola arborescens P M P E
Withania somnifera* E - P E E P – E P E - P

Phytolacca dioica* PLANTAT

Plumbago auriculata*

Retama sphaerocarpa PLANTAT

Schinus molle* PLANTAT
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Les espècies més singulars 
 
Les espècies autòctones, a priori, no suposen un risc destacat per a l'entorn de les 
muralles, llevat de casos molt puntuals. Pel que fa a les espècies al·lòctones, no totes 
tenen el mateix interès, ni suposen el mateix risc per a la vegetació autòctona o per a 
les mateixes muralles. A més, algunes de les que s'han considerat forasteres ni tan sols 
està clar que realment ho siguen.  
 
Anagyris foetida, bajoquera de moro, garroferet bord 
 
El cas d'aquesta espècie, d'origen al·lòcton, és un dels més singulars de totes les espè-
cies introduïdes ja que està prou constatat que es va introduir en època musulmana i, 
sorprenentment, més de 1.000 anys després continua prop dels indrets on se la va 
plantar, sense que habitualment es produeixi la seua desaparició, ni que s'expandeixi 
d'una forma exagerada.  
 

F. 04 Imatge estiuenca de l'única població d'Anagyris foetida 
 

F. 05. Imatge tardoral de la mateixa població 



Pla director de les muralles de Tortosa 

   34

Des del punt de vista biològic els fets més aparents són que es tracta d'un caducifoli 
estival i que els seus fruits recorden extraordinàriament a les garrofes o a les bajoques 
amples, d'on li han derivat bona part dels noms populars. 
 
La situació de la planta a l'entorn de les muralles és molt preocupant, ja que tot i que 
s'havien dipositat moltes esperances en el retrobament de nous nuclis, el cert és que no 
se n'ha trobat cap més que el que es hi ha a l'interior de l'Avançada de Sant Joan. 
 
Asplenium petrarchae 
 
Una de les espècies que el frère Sennen va trobar on, de ben segur, aquesta falaguera 
d'òptim mediterrani es deu continuar criant. La cita diu concretament: “falaises de con-
glomérats à côté de Tortosa” (Sennen, 1909). 
 
Aquest pteridòfit passa per ser un dels pocs que pot créixer a les terres mediterrànies 
més càlides, fins al punt que pot créixer en rocams cara sol. 
 

F. 06. Creixent en companyia de Cheilanthes pteridioides (esquerra, una espècie que es 
podria encara trobar a l'entorn de les muralles per la referència de Barnola (1915)]. 
Imatge procedent de les Ventalles (Ulldecona). 
 
Capparis spinosa, taperera 
 
No hi ha cap dubte que l'espècie més singular de les que es fan a les muralles de Tor-
tosa és la taperera, una planta d'una bellesa molt remarcable que difícilment passa in-
advertida, fins i tot per a un observador poc avesat a gaudir de la imatge d'un recinte 
emmurallat i sense cap inquietud botànica. 
 
Els individus de la ciutat i de les Terres de l'Ebre pertanyen a la ssp. rupestris, caracte-
ritzada fonamentalment per l'absència de punxes, una raça que s'estén a la major part 
dels Països Catalans, en canvi, a la resta de la península Ibèrica i a les àrees de major 
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influència dels Monegres, es fa la ssp. canescens que té punxes a les estípules de les 
fulles. 
 
La seua espectacular florida a ple estiu la fa una planta d'una gran bellesa que l'hauria 
de convertir en un element d'atracció de primer ordre. Un fet curiós, és que a la zona de 
Tenasses (Tenalles) hem vist individus amb les flors intensament rosades. 
 

F. 07. Detall de la planta 

 
F. 08. Plàntula creixent a la base d'un mur 
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Chamaerops humilis, bargalló, pauma 
 
La situació de la pauma al voltant de les muralles de la ciutat no és gens galdosa, de fet 
únicament l'hem advertida a les ombries del castell de la Suda i de la seua prolongació 
cap a l'Avançada de Sant Joan.  
 
Cal tindre en compte que es tracta d'una espècie protegida que, únicament, la poden 
utilitzar els artesans que treballen la pauma, com passa encara en pobles veïns com 
Rasquera, Mas de Barberans o la mateixa pedania tortosina del Reguers. 
 
Mai pot créixer al damunt de les muralles, però ho pot fer al peu. Donada l'escassedat 
d'exemplars cal vigilar quan es fan treballs al voltant de la murada de no malmetre'ls. 
 

F. 09 Individu que creix a l'ombria de l'Avançada 
 

F. 10 Cabassos fets de pauma 
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Cyrtomium falcatum 
 
Falaguera d'origen asiàtic que s'utilitza com a ornamental i que s'ha anat escampant per 
diferents indrets càlids de la costa mediterrània. No obstant això, aquesta és la primera 
vegada que se la troba completament naturalitzada a les Terres de l'Ebre (fins ara, les 
localitats més propera era la del pont de la via sobre la rambla Servera (Royo, 2006) a 
Benicarló (Baix Maestrat) i tot just sembla que és la segona de Catalunya (Casasayas & 
Farràs, 1986). 
 
Aquesta espècie disposa de molt escasses referències a nivell ibèric i no representa un 
risc significatiu per a la flora autòctona, donada l'escassa capacitat invasora i el nombre 
tant baix d'individus (fins a la data només 2 a les parets cara nord de la Suda).  
 

 

F. 11 i 12 Imatges dels dos individus detectats 
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Dianthus broteri, clavellines 
 
Es tracta d'una cariofil·làcia d'una gran bellesa i d'una suau fragància que destaca per la 
seua florida relativament tardana (a principis d'estiu).  
 

 

F. 13 i 14. Detall de la flor i aspecte general de la planta 
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Les clavellines són una de les plantes més sorprenents de les que envolten l'entorn 
emmurallat, sobretot pel profundament dividits que tenen els pètals.  
 
La distribució d'aquesta espècie endèmica ibèrica, a nivell català, es redueix als territo-
ris del que en podríem dir la Catalunya Nova. A la península ressegueix les àrees de 
major influència marítima de la seua meitat meridional. Aquesta és una espècie que 
disposa d'un gran nombre de noms equívocs i sinònims (D. serrulatus subsp. barbatus, 
D. malacitanus, D. valentinus...), la qual cosa dificulta la interpretació d'aquells que no 
coneixen amb profunditat la nomenclatura botànica. 
 
Jasminum fruticans, gessamí groc 
 
Es tracta d'un arbust de les oleàcies (família que rep el nom de l'olivera, a la qual és 
fàcil d'assignar-la quan es veuen els seus fruitets negres com una oliva). El seu bran-
catge és d'un verd franc i les seues flors grogues li confereixen una notable bellesa. 
Acostuma a requerir ambients una mica humits i relativament ben conservats, per la 
qual cosa només se la pogut observar al voltant de Tenasses. 
 

 

F. 15 i 16. Detall de la flor i aspecte general de la planta 
 
Es tracta d'una planta mediterrània i, alhora, únic gessamí autòcton de la flora ibèrica.
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Umbilicus rupestris, barretets 
 
Es troba absolutament localitzada en els murs de la terrassa fluvial cara nord del castell 
de la Suda o de Sant Joan. 
 
Aquesta crassulàcia és una de les més singulars i és molt poc freqüent al territori. De fet 
a la tesi de Ramon Folch (1980) apareix només indicada d'alguns punts de la comarca 
del Baix Camp, sense que s'assenyali del Baix Ebre, ni de la Ribera d'Ebre. 
 

 

F. 17 i 18. Detall de les fulles i de les tiges fructificades 
 
Tot i la seua raresa local, aquesta espècie es pot trobar des de les Illes Britàniques fins 
a la mediterrània oriental.  
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Viburnum tinus, marfull 
 
El marfull és un arbust autòcton que sovint s'ha fet servir en jardineria. En aquest sentit 
no ha de sobtar veure'l conreat a l'interior del clos emmurallat, com succeix a l'interior 
de les Avançades de Sant Joan. 
 
La presència del marfull a l'entorn més ombriu de turons com els de les Avançades o 
del castell de Sant Joan representa un cas singular per a una espècie que requereix 
unes precipitacions molt superiors a les que es donen als alentorns de les muralles (so-
vint s'ha considerat que perquè es puguin instal·lar alzinars les precipitacions mínimes 
han de ser de 600 mm, un fet que no es dóna a l'indret). Cal dir que, a ple mes d'agost, i 
després d'una sequera prolongada, els exemplars havien deixat caure un gran nombre 
de fulles per tal de reduir les pèrdues d'aigua.  
 

F. 19. Detall de la inflorescència 
 

F. 20. Ambient on creix el marfull
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Aquest és un dels arbustos més singulars de les contrades mediterrànies humides, 
fins al punt que se la considera una espècie característica dels alzinars. Estricta-
ment des del punt de vista fitosociològic, la seua presència hauria d'indicar l'exis-
tència en el passat d'aquest tipus de boscos, un tipus de formacions forestals que 
actualment s'ubiquen en àrees montanes relativament allunyades. Tot plegat fa molt 
difícil d'interpretar com podia ser l'entorn de les muralles en períodes més freds i 
humits que l'actual. 
 
Withania somnifera 
 
Planta que, com la pràctica totalitat de solanàcies, és extraordinàriament tòxica. Els 
seus alcaloides, com indica el seu nom específic, provoquen somnolència, un fet que no 
va passar inadvertit a Antoni Josep Cavanilles que l'anomenà “bufera q'adorm”. 
 
No està clar si aquesta és o no una espècie al·lòctona, donat l'altíssim grau de naturali-
tat que té la planta al voltant de les muralles. La població és prou bona i l'hem vista en 
diferents indrets, trobant-se les millors poblacions en un dels aparcaments terrers que hi 
ha al turó del Sitjar i que s'utilitza per a deixar el vehicle quan es visita l'Hospital. 
 

F. 21. Individu al turó del Sitjar, vora l'Hospital
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Aquesta espècie té justament en aquest punt el seu límit septentrional de distribució 
ibèrica. Cal dir que, a més, a la península és molt rara ja que només creix en alguns 
punts del País Valencià i en alguns punts d'Andalusia occidental i de l'Algarve. 
 
En portuguès i en castellà els noms populars (“erva moira sonífera”, “erva-moura-
sonífera” o “hierba mora mayor”), fan sovint referència a la més que probable introduc-
ció de l'espècie durant el període musulmà. En alguns països orientals la rel s'ha fet 
servir amb diferents aplicacions medicinals. Popularment, els preparats de la planta són 
coneguts com a “ashwagandha” o “ginseng indi”. Per tot plegat, sent com era la cultura 
àrab hereva dels coneixements asiàtics, sembla plausible creure que fos introduïda al 
voltant del castell de Sant Joan o de la Suda en períodes històrics. 
 
Altres espècies 
 
Són moltes més les espècies de vàlua remarcable que es troben en diversos indrets. En 
aquest sentit, les zones que atresoren una major quantitat d'espècies autòctones serien 
els del Fortí de Tenalles i el de les Avançades de Sant Joan i d'algunes de les seues 
prolongacions, com és el cas de les muralles del barri de Remolins. 
 
Per exemple, entre les espècies més destacades trobades al voltant de Tenasses po-
dem trobar els casos següents: Achillea ageratum, Gastridium ventricosum o Satureja 
montana ssp. innota.; mentre que a la muralla de Remolins hi podem veure fins i tot una 
espècie de la família de les orquídies (molt probablement del grup Ophrys fusca) o un 
bosquet d'oms (Ulmus minor). De la mateixa manera, cal destacar espècies que no hem 
estat capaços de detectar i que a finals del segle XX havien sigut indicades per part 
d'Álvarez de la Campa (2003, 2004) de l'ombria del castell de Sant Joan o de la Suda; 
es tracta de plantes com Chaenorhinum origanifolium ssp. cadevallii, Sarcocapnos en-
neaphylla o Satureja fruticosa, si bé aquesta darrera l'hem poguda advertir d'altres sec-
tors emmurallats. 
 

 
F. 22. Individu de Chaenorhinum origanifolium ssp. cadevallii
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Les espècies introduïdes 
 
Un capítol a banda és el d'aquelles espècies introduïdes, algunes de ben segur de 
molt antic, fins al punt que no sempre és fàcil saber si una espècie és autòctona o no. 
Ara bé, el que és indiscutible és que el nombre de plantes al·lòctones que rodegen les 
muralles és molt elevat. Ací, s'ofereix el llistat de les més significatives: 

Llegenda: Època d'intr.: Època d'introducció; Capac. inv.:Capacitat invasiva; Int. cons: Interès per a la conservació 
Taula 03. Característiques de les principals espècies introduïdes 
 
En aquesta relació s'ha volgut assenyalar quines de les espècies suposen un risc signi-
ficatiu per a l'entorn de les muralles i per a la flora autòctona, no obstant això, és en la 
taula 04 en la qual es fa una anàlisi concreta de quines haurien de ser les mesures que 
caldria prendre per aquelles representen una major perillositat. 

ESPÈCIE NOM POPULAR Origen Naturalitat Època d'intr. Capac. Invas. Int. Conserv.
Acanthus mollis Med. E SÍ Ab. s XX Baixa Mitjana

Agave americana atzavara, pitera Amèr. N-C SÍ Ab. s XX Alta Mitjana
Ailanthus altissima ailant, arbre del cel Àsia SE SÍ Recent Extrema Nul·la
Aloe saponaria àloe (bord) Àfrica S SÍ Ab. s XX Alta Nul·la
Anagyris foetida Med. S NO Ab. s XX Molt baixa Extrema

Araujia sericifera aràujia Amèr. S SÍ Recent Alta Nul·la
Arundo donax canya Àsia SÍ Ab. s XX Molt baixa Nul·la
Atriplex halimus salat, salgada vera Plurireg. SÍ Ab. s XX Baixa Mitjana
Boussingaultia cordifolia bàlsam emparrador Neotrop. SÍ Recent Molt baixa Nul·la
Carpobrotus edulis Àfrica S SÍ Recent Baixa Nul·la

Celtis australis lledoner Med. E SÍ Ab. s XX Alta Mitjana
Ceratonia siliqua garrofer Med. S SÍ Ab. s XX Baixa Mitjana
Cercis siliquastrum arbre de l'amor Submed. E NO Recent Molt baixa Baixa
Crassula lycopodioides Àfrica S SÍ Ab. s XX Molt baixa Mitjana
Cupressus sempervirens ciprer, xiprer Med. E-Iran NO Ab. s XX Molt baixa Mitjana
Cyrtomium falcatum cirtomi Àsia E SÍ Recent Baixa Mitjana

hibisc de síria Àsia SE NO Recent Nul·la Nul·la
Ipomoea indica campanera Neotrop. SÍ Ab. s XX Baixa Nul·la
Laurus nobilis llorer Med. SÍ Ab. s XX Molt baixa Alta
Lonicera japonica Àsia E SÍ Recent Mitjana Nul·la

Melia azederach mèlia Àsia SE NO Recent Molt baixa Nul·la
Morus alba morera Àsia E NO Ab. s XX Molt baixa Mitjana
Opuntia ficus-indica Neotrop. SÍ Ab. s XX Molt alta Mitjana/baixa

Opuntia subulata Amèr. S SÍ Ab. s XX Alta Baixa
Phoenix canariensis palmera Illes Canàries NO Ab. s XX Molt baixa Mitjana
Phytolacca dioica bellaombra Amèr. S NO Recent Nul·la Baixa
Pinus halepensis pi bord, sapí Med. C-E SÍ Ab. s XX Molt alta Baixa
Pittosporum tobira pitospor Àsia E SÍ Recent Baixa Baixa
Plumbago auriculata gessamí blau Àfrica S NO Recent Nul·la? Baixa
Retama sphaerocarpa ta vimenera, ginestera b Med. W NO Recent Molt baixa Baixa
Ricinus communis ricí Àfrica S SÍ Recent Baixa Baixa
Schinus molle pebrer bord Neotrop. NO Recent Nul·la Nul·la
Thuja orientalis tuia Amèr. N NO Recent Nul·la Nul·la

herba geganta, 
carnera

bajoquera de moro, 
garroferet bord

curatalls, ditets, 
ungla de gat

Hibiscus cf. syriacus

mare-selva de jardí, 
lligabosc del Japó

figuera de moro o de 
pal, palera
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Taula 04. Propostes per a les principals espècies introduïdes 

ESPÈCIE Proposta Descripció
Acanthus mollis Mantindre.

Agave americana

Ailanthus altissima

Aloe saponaria A eradicar. Es troba cada volta més present i quan apareix ocupa l'espai d'una forma absoluta.
Anagyris foetida

Araujia sericifera

Arundo donax

Atriplex halimus 

Boussingaultia cordifolia Cap, de moment.

Carpobrotus edulis A eradicar.

Celtis australis Cap, de moment.

Ceratonia siliqua Cap.

Cercis siliquastrum Cap.

Crassula lycopodioides Cap. Localitzat un individu xicotet a un mur de la pujada de les ambulàncies a l'Hospital.
Cupressus sempervirens A controlar.

Cyrtomium falcatum Mantindre.

Cap. Exclusivament plantat en les jardins dels voltants.
Ipomoea indica A eradicar. 

Laurus nobilis

Lonicera japonica

Melia azederach Cap.

Morus alba Cap. Es troben exemplars plantats.
Opuntia ficus-indica

Opuntia subulata A eradicar.

Phoenix canariensis Cap.

Phytolacca dioica Cap. Algun individu subespontani sense trascendència per a 
Pinus halepensis

Pittosporum tobira Cap, de moment.

Plumbago auriculata Cap.

Retama sphaerocarpa Cap.

Ricinus communis Cap, de moment. Pocs individus naturalitzats al turó del Sitjar.
Schinus molle Cap. Els exemplars vistos tots tenen un origen cultivat.
Thuja orientalis Cap.

Roman localitzada a l'ombria de la Suda, on ocupa una àrea no massa extensa i pot 
oferir una bellesa destacada.

Controlar-ne 
l'expansió.

La seua silueta forma part de l'entorn de les muralles de fa segles, ara bé, en 
determinats punts s'hauria de vigilar la seua expansió.

A eradicar 
absolutament. 

La dificultat, a hores d'ara, és extraordinària donat que s'ha estès a la pràctica 
totalitat de l'entorn de les muralles. Cal utilitzar tots els mitjans a l'abast.

A protegir 
completament.

A hores d'ara, tot i que s'ha visitat tot l'entorn de les muralles, únicament s'han pogut 
veure els individus que es trobem dins del clos de l'Avançada de Sant Joan.

A controlar i, si és 
pot, eradicar.

En alguns punts pròxims pot arribar a formar mantells pràcticament absoluts, 
especialment en casos de tanques i tarongerars abandonats.

Cap, donada la 
seua absència.

No hem advertit la presència de la canya a l'entorn més immediat de les muralles. 
Aquesta espècie necessita un grau d'humitat molt important que no troba a l'entorn 
àrid de les muralles, però si en àrees veïnes amb sòls més profunds i frescals

Evitar la seua 
desaparició.

Molt localitada prop de la catedral, no s'estén d'una forma considerable. Cal tindre en 
compte que no està del tot clar que el seu origen siga introduït.
Poc perillosa, per la qual cosa no suposa un risc remarcable. A més el nombre 
d'individus i el vigor és molt escàs.
A evitar completament la seua expansió. Només l'hem advertida a les vores de 
l'Hospital, on fóra bo se l'arrabassés.
Introduïda de molt antic, segurament en època ibera (fins i tot hi ha autors que la 
consideren una espècie autòctona), pot expandir-se fàcilment per l'entorn de les 
muralles on, inclús, pot arribar a formar bosquets. 
Cultivada i completament naturalitzada als alentorns de les muralles, no arriba a mai 
a expandir-se fins a dominar l'espai. No cal fer cap tipus d'actuació. 
Plantada i, de vegades, amb algun individu subespontani jove. No disposa de cap risc 
evident per a la conservació de les muralles, ni de la flora de l'indret.

Tot i que la naturalització mai és completa, l'expansió i suposa moltes vegades . Cal, 
però, protegir alguns individus pel seu valor simbòlic, fugint del manteniment de 
masses contínues.
Espècie amb molt escasses referències a nivell ibèric i que no suposa cap risc per a 
la flora autòctona, donada l'escassa capacitat invasora i el nombre tant baix 
d'individus (fins a la data només 2 a les parets cara nord de la Suda).

Hibiscus cf. syriacus
A l'entorn més immediat de les muralles és molt poc present, però cal estar 
amatents per si es produeix una expansió futura.

A protegir 
completament.

Molt pocs individus plantats i alguns altres de naturalitzats a les ombries dels 
entorns de les muralles.

A eradicar i/o 
controlar-ne 
l'expansió.

A la fondalada que duu a la piscina dels “Josepets” el sotabosc apareix dominat per 
aquesta espècie exòtica que pot ser invasiva en indrets amb un cert grau d'humitat, 
encara que en ambients més eixuts té moltes dificultats a mantenir-se.
Apareixen individus plantats i, ocasionalment, algun individu subespontani al voltant 
del turó del Sitjar.

A eradicar 
parcialment. 

És una espècie molt perillosa que pot ocupar amplíssimes zones dels talussos de 
les muralles, ara bé, hi ha individus pràcticament monumentals i algunes masses de 
gran bellesa, com les que es troben a l'entorn de les Tenasses o Tenalles que caldria 
conservar.
Sense tindre la capacitat invasiva de l'anterior, suposa un perill indiscutible per a 
moltes altres espècies.
Els pocs individus subespontanis que es troben no suposen un risc evident per a la 
vegetació ni per a les muralles.

Controlar-ne 
l'expansió.

L'establiment de masses contínues de pi pot representar un increment del risc 
d'incendi extraordinari, sobretot per la seua elevadíssima combustibilitat.
Trobem alguns exemplars plantats i més o menys naturalitzats, especialment a les 
ombries del castell de la Suda.
Es veuen individus sempre cultivats, però hem arribat a veure un exemplar a una 
clivella de mur.
Plantat a l'entorn del fortí d'Orleans, no hem arribat a veure individus poc o molt 
naturalitzats.

Vistos només individus plantats, no obstant això, puntualment, aquesta espècie pot 
aparèixer com a subespontània.
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Els motius de la introducció de totes aquestes plantes és divers. Inicialment, la major 
part d'elles eren per a traure'n un profit directe, inicialment per a l'obtenció d'aliment i 
per a l'aprofitament de la fusta. El període de dominació musulmana els usos se centra-
ran en l'ornamental i el farmacològic (tant per a curar com per a enverinar). Finalment, 
les introduccions dutes a terme durant el període modern se centraran en la utilització 
de les plantes en jardineria i, amb l'increment del comerç, també s'incorporaran plantes 
que s'introduiran de forma casual. Cal dir que el procés continua obert i cada volta són 
més les espècies exòtiques que passen a formar part de la nostra flora. 
 
Cal destacar casos com els de la morera (Morus alba) al voltant de la qual es bastirà 
tota una indústria a partir del segle XVI: la indústria de la seda; fins al punt que el mateix 
Despuig (1557) ens diu que es produeix “moreral per a dos lliures de llavor”. La fascina-
ció per aquesta espècie i la cura que els tortosins en tindran es manifestarà en el cultiu 
continuat de l'espècie durant tot el segle XX. La necessitat d'alimentar els cucs de seda 
implicarà el manteniment de les moreres. Per tot plegat, no ha de sorprendre que, per 
exemple, en el fondo ubicat al sud del fortí de Bonet hi poguem veure la plantació de 
dues fileres de moreres que forneixen una ombra prodigiosa (imatge inferior).  
 

F. 23. Morerar al sud del Bonet 
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5.6.4.3. La vegetació 

En l'estudi de la vegetació el mètode més seguit és l'alçament d'inventaris fitosociolò-
gics segons els criteris de l'Escola Sigmatista de Zuric-Montpeller4. S'han fet inventaris 
de tots els sectors de les muralles, tant de les pròpies murades com dels seus repeus i 
entorns més immediats.  
 
No obstant això, no es pot obviar que des del punt de vista legal, cal recórrer sovint al 
concepte d'“hàbitat”. Aquest terme s'iniciarà a Europa arran de la publicació de la Direc-
tiva 92/43/CEE (abans, però, ja s'havia publicat la coneguda com a Directiva Aus o 
79/409/CEE), relativa a la Conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silves-
tre, amb posteriors modificacions (Directiva 97/62/CEE, Directiva 94/43/CEE, etc.). 
 
De la llarga relació d'hàbitats que es podrien recollir, 2 d'ells són considerats per l'admi-
nistració europea com a prioritaris: 
 

Codi HIC Descripció de l'hàbitat 

6110* Pradells de terraprims i replans de roca, calcícoles o basòfils de l'Alysso-Sedion albi. 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 
 
En un altre ordre de coses no podem deixar de banda que aquesta vegetació té quasi 
sempre una correlació amb els hàbitats CORINE, és a dir, el sistema fonamentat en el 
projecte CORINE Biotopes5. Al voltant de les muralles, trobem els hàbitats d'interès se-
güents: 
 

Codi 
CORINE 

Descripció de l'hàbitat 

32.4A11
+ Timonedes dominades per Helichrysum stoechas (sempreviva) o Staehelina dubia 

(pinzell) o Phagnalon rupestre..., d'indrets secs de terra baixa i de l'estatge submontà.

32.4A12
+ Matollars d'espernallac (Santolina chamaecyparissus), xeròfils i subnitròfils, de terra 

baixa. 

32.4M
+ Matollars de gessamí groc (Jasminum fruticans), de sòls calcaris, profunds, de terra 

baixa (i de la muntanya mitjana), a les contrades interiors. 

34.37
+ Prats o poblaments de Plantago albicans, de sòls argilosos secs de terra baixa. 

 

                                                      
4 L'alçament de cadascun dels inventaris es fa amb la llista de les espècies que s'hi troben se segueixen 
dels índexs d'abundància-dominància (el primer) i de sociabilitat (el segon) separats per un punt (.).  

 Índex d’abundància-dominància         Índex de sociabilitat 
 +  espècie present <1%     1  individus aïllats 
 1  recobriment < 5%     2  en agregats o en grups petits 
 2  recobriment  5 – 25%     3  en grups densos 
 3  recobriment  25 – 50%    4  en petites colònies o grans claps 
 4  recobriment  50 – 75%    5  poblaments purs o quasi 
 5  recobriment  75 – 100% 
5 Aquest sistema classifica tots els hàbitats naturals, seminaturals i artificialitzats que apareixen a 
la Unió Europea. Deriva del CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover un 
projecte que pretén cartografiar tota la coberta del territori europeu a partir d'imatges de satèl·lit i que té 
una aplicació concreta als biòtops a través de l'aïna CORINE Biotope Manual. 
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En l'annex 4.3 es pot veure una representació dels diferents tipus de vegetació principal 
(arbòria, arbustiva, herbàcia i rupícola) que, sense ser un entés, es poden reconèixer a 
cadascun dels sectors.  
 
Descripció dels inventaris 
 
La comunitat més conspícua de les que es troben a les muralles o a l'entorn més imme-
diat és la que formen les tàperes, el tapererar (Capparidetum inermis) que apareix a la 
major part del clos emmurallat, en exposicions diverses. Aquesta comunitat, original-
ment, és pròpia dels talussos de les terrasses fluvials que rodegen el riu Ebre. D'aques-
ta comunitat s'han alçat 5 inventaris i se n'han afegit 2 més recollits dins Álvarez de la 
Campa (2003, 2004). 
 

Descripció general de l'inventari

Número de l'inventari 1 2 3 4 5 6 7
UTM (1Km x 1Km) BF9121 BF9121 BF9121 BF9121 BF9122 BF9121 BF9121
Coordenades X - - 291449 291518 291690 291501 291305
Coordenades Y - - 4521028 4521203 4522131 4521479 4521368
Altitud (m s.m.) 100? 100? 52 50 58 48 35
Exposició W E SE S NE W SE
Inclinació (º) 90 85 85 85 90 90 90
Recobriment (%) 40 No consta 65 95 40 40 40

70 70 40 30 50 10 30
Nombre d'espècies 16 11 3 1 9 1 6
Característica de l'associació

2.3 3.3 4.3 5.5 3.2 3.3 3.3

+.2 . . . + (+) .

1.1 1.1 + . + . 1.1
Phagnalon sordidum 1.1 . . . . . .

2.1 . . . . . .
. + . . . . .
. . . . 1.1 . .

Satureja fruticosa . + . . . . .
Companyes 

Rhamnus lycioides + + 1.1 . (+) . .
Sonchus tenerrimus 1.1 1.1 . . + . +.2
Altres espècies presents en un o dos inventaris:

Procedència dels inventaris:

1. Castell de la Suda, paret vertical. (10/08/1990) Álvarez, J.M. (2003:66, inv. 1).
2. Castell de la Suda, paret vertical. (10/08/1990) Álvarez, J.M. (2003:66, inv. 2).
3. Fortí de la Victòria (Turó del Sitjar), J. Beltran & F. Royo (27/07/2010). 
4. Fortí del Bonet, J. Beltran, R. Curto & F. Royo (27/07/2010). 
5. Tenalles, F. Royo & L. Torres (02/08/2010).
6. Avançades de Sant Joan, a la porta que dóna al castell, J. Beltran & F. Royo (02/08/2010).
7. Castell de la Suda, J. Beltran, R. Curto & F. Royo (03/08/2010).

Capparidetum inermis (O. Bolòs et Molinier 1958) O. Bolòs 1967
parietarietosum judaicae O. Bolòs 1967

Superfície estudiada (m2)

Capparis spinosa ssp. rupestris

Característica de l'aliança (Parietario-Galion) i diferencial de la subassociació parietarietosum judaicae

Parietaria officinalis ssp. judaica

Característiques de l'ordre (Parietarietalia) i de la classe (Asplenietea)

Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum 

Sarcocapnos enneaphylla ssp. enneaphylla

Chaenorhinum crassifolium ssp. cadevallii

Ficus carica var. caprificus

Alyssum maritimum (2), Artemisia campestris ssp. glutinosa (1) i 1.1 (2), Asparagus acutifolius (7), Celtis australis (2), Conyza sumatrensis (1), 
Echium vulgare cf. ssp.  granatense (7),  Galium lucidum cf. ssp. fruticescens +.2 (1), Hyoscyamus albus  (7), Hyparrhenia hirta ssp.  pubescens 
(1), Lavandula latifolia  (5), Oryzopsis miliacea  ssp.  miliacea  (1) i (2),  Phagnalon saxatile 1.1 (1) i (2), Polygala rupestris (5), Reichardia 
picroides (1), Rhamnus alaternus (5), Rosmarinus officinalis (1) i (5), Scabiosa atropurpurea var. amansii (1).
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F. 24. Inventari Capparidetum 3 
 

F. 25. Inventari Capparidetum 4 
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F. 26. Inventari Capparidetum 5 
 

F. 27. Inventari Capparidetum 6 
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F. 28. Inventari Capparidetum 7 
 
Aquesta comunitat és, tot i la seua omnipresència per bona part de la murada, una de 
les prioritàries per a la conservació. Cal dir que moltes vegades es veuen individus 
d'escasses dimensions a conseqüència dels reiterats intents d'eradicació a la que s'han 
vist sotmeses les tapereres. 
 
A banda d'aquests 7 inventaris, en l'annex 4.1 se n'han recollit 22 més de diverses 
comunitats, 5 dels quals manllevats d'Álvarez de la Campa (2003, 2004). En total s'han 
recollit, 29 inventaris. 
 

F. 29. Imatge antiga de les muralles de la Suda amb el Capparidetum ben evident 
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Esquema sintaxonòmic 
 
A l'hora de reflectir les diferents comunitats que es troben a l'entorn de les muralles cal 
reflectir-les a partir d'un llistat. En aquesta relació, a banda de les comunitats, que en el 
llenguatge fitosociològic reben el nom d'associacions (Ass.), s'indiquen les unitats supe-
riors (Classe, Ordre, Aliança) segons un sistema jeràrquic establert en l'escola de Zuric-
Montpeller. Aquesta relació es pot consultar en l'annex 4.2. Tot i això, les grans unitats 
detectades, és a dir, les classes són les següents. 
 
Classe Descripció 

Asplenietea trichomanis Vegetació dels cingles i dels replanells de roca, formada per plantes 
d’estratègia fissurícola o casmofítica i comofítica. 

Molinio-Arrhenatheretea Comunitats damunt de sòls de nivell freàtic elevat. 

Ruderali-Manihotetea Vegetació arvense i ruderal d’origen intertropical i subtropical. 

Plantaginetea majoris Vegetació d’ambients humits nitròfils poc o molt calcigats. 

Artemisietea vulgaris Comunitats d'ambients nitròfils humits o subhumits. 

Stellarietea mediae Vegetació ruderal i arvense. 

Polygono-Poetea Vegetació arvense i ruderal de distribució holàrtica i irradiació cosmopolita. 

Pegano-Salsoletea Comunitats nitròfiles d’indrets secs, fins i tot àrids. 

Thero-Brachypodietea Vegetació de prats secs rica en teròfits. 

Ononido-Rosmarinetea Vegetació de brolles mediterrànies i submediterrànies dominades per camè-
fits i nanofaneròfits. 

Querco-Fagetea Boscos i bardisses ombrejats. 

Quercetea ilicis Boscos i màquies mediterranis. 

F. 30. Omeda situada a l'ombria de les Avançades
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Relació de comunitats als diferents sectors de les muralles 
 
A continuació es recull de forma esquemàtica algunes de les comunitats recollides en 
les diferents zones emmurallades. Sinclouen aquelles que més sovintegen així com 
aquelles que tenen una major importància des del punt de vista científic, és a dir, que 
incorporen espècies singulars, o que s'atansen més al que seria la vegetació natural 
potencial. 
 

Sectors: 1: muralles del castell de Sant Joan o de la Suda; 2: Avançada de Sant Joan o de la Suda; 3: muralles del 
barri de Remolins; 4: fortí del Bonet i muralles adjacents; 5: muralles del barri del Rastre; 6: fortificacions del turó del 
Sitjar; 7: fortí d'Orleans; 8: Fortificació de Tenasses. 9: Façana fluvial i restes de muralles a nivell arqueològic.  
Abundància: RR: molt rara; R: rara; C: comuna; CC: molt comuna. 

Taula 05. Distribució de les principals comunitats vegetals en els diversos sectors 

COMUNITAT Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5 Sec. 6 Sec. 7 Sec. 8 Sec. 9
Muralla
Asplenietum rutae-murariae RR - - - - RR? - - -
Capparietum rupestris CC CC - C R CC C C RR
Hyoscyamo-Lavateretum R - - R - RR - - RR
Melico-Saturejetum CC C R RR RR C RR R -
Parietarietum judaicae CC C R C C CC C R RR
Peu o capdamunt de muralla
Capparietum rupestris R R - RR - R R RR -
Chenopodietum muralis R C C C - C R C -
Hyoscyamo-Lavateretum - - C R RR RR - - -
Parietarietum judaicae C C C C C C C R -
Sedetum micrantho-sediformis C R - - - C R - -
Teucrio-Brachypodietum R R - - - - RR C -
Entorn muralles
Agrostio-Achilleetum - - - - - - - R -
Andropogonetum hirto-pubesc. R CC - C R C CC C -
Anthyllido-Cistetum - - - - - - R? - -
Arundini-Convolvuletum - - - - - - R - -
Asparago-Jasminetum - - - - - - - RR -
Asphodelo-Hordeetum C C R C R C R C -
Crepido-Plantaginetum - C - C - C C C -
Chenopodietum muralis C R - C C CC CC C -
Eleusino-Euphorbietum - R - R - C C - -
Erico-Thymelaeetum - R - R - R R R -
Hedero-Ulmetum - - - RR - - - - -
Inulo-Oryzopsietum CC CC - CC CC CC CC CC -
Medicagini-Aegilopetum - R - R - R - R -
Phlomido-Brachypodietum - C - C - R C C -
Plantago-Santolinetum R - - - - R - - -
Quercetum cocciferae - R - - - - - - -
Querco-Lentiscetum - R - - - - - - -
Rubo-Crataegetum - R - - RR RR - R -
Salvio-Plantaginetum - C - C - R C C -
Sedetum micrantho-sediformis R C - RR - R R R -
Soncho-Salsoletum R - - - - - - - -
Trifolio-Cynodontetum RR RR - - RR C - - -
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5.6.5. Intervencions arquitectòniques  

5.6.5.1. Intervencions realitzades 

Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan 
 
Les intervencions es agrupen segons la seva ubicació. 
 
Muralla 
 
Com a l’exemple d’una restauració històrica es mostra – a la esquerda de la fotografia- 
la restitució del parament final del tram 5 (façana sud) i la consolidació de la seva base 
desprès de l’esllavissa del any 1898. 
 

 
Fotografia de Principi del segle XX, Arxiu de les Terres d’Ebre, Arxiu Borrell 
  
- Actuación de emergencia consistente en apeo de la muralla del Castillo de la Zuda, 
año 2004. 
 
- Projecto de consolidación de un tramo de la muralla del Castillo de la Zuda (febrero 
2005, projecto modificado de junio de 2009). 
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Les dos actuacions estan centrades en el tram 4 de la muralla perimetral del turó. Es 
tracte del reforç, consolidació i restitució de paraments de la zona desprès d’una eslla-
vissada del any 2003. L’estructura metàl·lica de recolzament temporal del pany s’ha reti-
rat en novembre 2010.  
 

  
 
- Consolidació de la zona nord-oest de la muralla de la Suda, anys 2004-2005. 
 
- Consolidació de la zona sud-est de la muralla de la Suda, anys 2004-2005. 
 
-Actuació d’urgència en la torre, novembre - desembre 2010. Les obres consisteixen en 
la neteja de vegetació, cosits de esquerdes, revocats, impermeabilització de paviment i 
formació de drenatge. 
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Parador 
 
- Reforma integral del Parador de turismo de Tortosa-Tarragona, año 2009. El projecte 
es centra el la remodelació de Parador; integra també l’edifici del polvorí. No esta pre-
vista l’ intervenció en la muralla perimetral del turó.  
 
Pas de ronda 
 
- Adequació del Passeig de ronda ponent, anys setanta del segle XX. Arranjament d’una 
zona molt degradada com a passeig de vianants. Apuntem que ja en un planol del segle 
XVlll aquí figurava com projecte un pas de ronda. 
 

  
 
- Projecte d’urbanització del castell i parc del castell de Tortosa, any 2008. L’objectiu 
d’aquest projecte, entre altres, es la continuació completa del ja existent Passeig de 
ronda.  
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Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
 
Les intervencions s’agrupen segons els programes organitzats que hi intervenen. 
 
L’any 1995 va sorgir l’associació Amics dels Castells i del nucli antic de Tortosa per tal 
de promoure la recuperació de les fortificacions de Tortosa i, en general reivindicar la 
recuperació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la capital del baix Ebre. 
L’any 1996 s’ha celebrat una primera diada on molts voluntaris de Tortosa i territori de 
l’Ebre van decidir començar a arranjar un patrimoni que fins llavors restava oblidat i molt 
deteriorat. A partir d’aquells moments l’administració local conjuntament amb el Depar-
tament de Treball, van començar a organitzar programes públics d’ocupació que tenien 
com a finalitat donar formació i treball a persones en atur. Al llarg dels darrers 15 anys 
diversos grups han treballat en la recuperació d’aquest patrimoni, tant en Escoles Taller, 
Tallers d’Ocupació i Plans d’Ocupació. 
 
Primer aplec dels amics dels castells l’any 1996 
 
Durant la primera diada dels castells celebrada l’any 1996 se van dur a terme uns pri-
mers treballs de neteja i manteniment a les Avançades de Sant Joan que van tenir con-
tinuïtat amb programes d’escoles taller. 
 
Concretament en el marc d’un mati els membres voluntaris de l’associació d’amics dels 
castells -unes cent persones- van començar actuant a les Avançades de Sant Joan, on 
bàsicament es van portar a terme neteges de vegetació i alguns arranjaments puntuals 
de murs (falsa braga del costat del barri de Remolins). 
 
Pla d’Ocupació (agost – desembre 1998) 
 
Entre els mesos d’agost a desembre de 1998 es van portar a terme diferents treballs de 
neteja i consolidació a les avançades de Sant Joan, concretament a la zona sud-oest, 
on es troba la muralla del segle XIV. Aquest treballs subvencionats per l’ INEM i 
l’Ajuntament de Tortosa es van portar a terme per un equip de cinc treballadors: dos 
oficials, dos peons i una arqueòloga, Mª Jesús Ramon, que va supervisar l’actuació. 
 

   
Muralla afectada per les pluges de 1997 i objecte dels treballs  
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Durant les pluges de l’any 1997 havia caigut un tram de la muralla i per tant era neces-
sari la seva restitució. També es van realitzar altres tasques, tals com neteja del sector i 
recuperació dels merlets cegats en la muralla del segle XIV . 
 
Escola Taller Baluard I (1997-1999) 
 
Aquesta Escola Taller va començar el dia 17 de juny de 1997, organitzada pel Centre 
de Formació de l’Ajuntament de Tortosa i co-finançada pel fons social europeu i el de-
partament de Treball de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta Escola Taller 
dirigida per Joan Martínez Tomàs i l’arquitecte del projecte J. Lluís Guinovart., fou la 
restaurar i rehabilitar les Avançades de Sant Joan, Dins del marc d’aquesta escola ta-
ller, que estava conformada per 30 alumnes que es dividien en quatre mòduls (cons-
trucció, jardineria, fusteria i electricitat) es van portar a terme diferents intervencions, 
essent el 1er cos de la fortificació (recinte d’entrada) l’objecte principal d’aquestes. Els 
elements intervinguts eren: 
 
Glacis. En aquest punt s’ha realitzat una exhaustiva neteja de vegetació i terres. S’han 
retirat nombrosos munts de terra així com enderroc que es van portar a aquest sector 
durant els anys 70, quan es van iniciar els treballs del Parador. 
 
Muralla del segle XIV i neteja de la cisterna. En aquest punt es van col·locar les baranes 
metàl·liques de protecció. 
 
Fossat interior. Es van consolidar les arcades de les portes d’accés dels espais subter-
ranis, i es van realitzar els tancaments metàl·lics corresponents (magatzem de pólvora). 
 
Baluards de la primera Avançada (hornabecs). A la part superior del recinte cobert (ma-
gatzem de pólvora) es van efectuar treballs de neteja i pavimentació provisional de part 
de la superfície. Concretament sobre el terra es van col·locar dos aïllants, i es va formi-
gonar tot el paviment. En aquest espai es van arranjar les escales de totxo que acce-
deixen a la plataforma superior. 
 
Pati d’armes i baluard de la segona Avançada. Neteja de tot l’entorn i restitució de la 
garita de vigilància del baluard. 
 
Fossat de la segona Avançada (fossat principal). Consolidació d’algunes de les parets 
excavades a la roca. 
 
Revellí. Col·locació de baranes de fusta. 
 
Cos de guàrdia. Neteja de la planta baixa i col·locació d’un paviment de morter. Cal dir 
que per separar el paviment de terra del nou de morter, es va col·locar una capa aïllant 
de plàstic. 
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Accés i fossat principal abans d’iniciar les tasques de neteja i restauració 
 
Camí Cobert. En aquest punt van començar els treballs de restitució del camí cobert 
així com l’execució de baranes de protecció. 
 
Escola Taller Baluard II (2000-2002) 
 
Aquesta Escola Taller va començar al 2000, organitzada pel Centre de Formació de 
l’Ajuntament de Tortosa i co-finançada pel fons social europeu i el departament de Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta Escola Taller, dirigida per Joan 
Martínez Tomàs i amb el projecte de l’arquitecte J. Lluís Guinovart fou restaurar i reha-
bilitar les Avançades de Sant Joan. Dins del marc d’aquesta escola taller, que estava 
conformada per 30 alumnes que es dividien en 4 mòduls (construcció, serralleria, fuste-
ria i electricitat) es van portar a terme diferents intervencions que a continuació detallem 
per sectors: 
 
Glacis i muralla del segle XIV. Primerament s’ha realitzat una neteja i sanejament de la 
zona. Posteriorment s’han rehabilitat algunes parts de la paret de la muralla, així com 
s’ha col·locat una reixa al pas de la muralla fins a la primera avançada. 
 

 
Col·locació de reixa al pas de la muralla 
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Baluards de la primera Avançada (hornabecs). A la part superior del recinte es van rea-
litzar i col·locar les baranes de fusta.  
 

 
Baranes a la part superior del recinte. 
 
Fossat de la segona Avançada (fossat principal). 
 

  
Reconstrucció de la zona del fossat 
 
Cos de guàrdia 
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Col·locació d’una porta de ferro reixada 
 
Camí Cobert. En aquest a zona s’han construït dues aules-estudi per al mòdul de cons-
trucció i per al mòdul d’electricitat. 
 

 
Construcció d’aules 
 
Camí en “S” d’accés a la fortificació 
 

 
Manteniment de la zona enjardinada i gespa 
 
Construcció de casetes metàl·liques. S’han construït i col·locat casetes de l’enllumenat 
al llarg de tota l’edificació i instal·lacions per a l’enllumenat 
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Construcció d’una caseta i enllumenant del cos de guàrdia 
 
Escola Taller Els Fortins (2003-2005) 
 
L’objectiu principal de l’escola taller Els Fortins 2003-2005, era la recuperació d’un sec-
tor important les Avançades del castell de Sant Joan, així com la d’altres fortins, el Bo-
nete i Orleans. Aquesta escola estava formada per quaranta alumnes, repartits en els 
diferents mòduls (construcció, fusteria, serralleria i electricitat). 
 
A les Avançades de Sant Joan, els treballs es van centrar en les seguents actuacions 
puntuals: la recuperació del camí cobert de la segona avançada, la consolidació dels 
panys murals del primer fossat, l’execució del sistema de drenatge del mateix fossat i la 
restauració i recuperació del magatzem de pólvora del hornabec. Per tal de preservar 
les possibles troballes arqueològiques, al llarg de tota l’escola taller, la directora de 
l’Escola Cinta Montañés va fer un control arqueològic durant tots els treballs. 
 
Camí cobert .Al primer perímetre defensiu, espai que ocupa una superfície de 1.840 
m2, les actuacions que s’han portat a terme son diverses:  
 

  
Encofrats per a les tapies  Murs executats 
 
La recuperació dels murs que conformen el camí cobert. Per dur-ho a terme s’han estu-
diat els elements originaris i s’han acotat, per així poder reproduir-los en la màxima fide-
litat. Cal dir que els encofrats per a les tapies s’han realitzat en fusta de la mateixa mida 
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que les originals, i alhora d’elaborar els morters, també s’ha tingut en conte la composi-
ció originaria en la qual s’aprofitaven elements de la zona. Posteriorment, s’ha instal·lat 
el sistema de drenatge, continuació del que havia començat a l’escola taller Baluard II i 
el desviament de les aigües pluvials, la qual era una tasca importantíssima per solucio-
nar els problemes d’humitat dels murs i la seva degradació imminent. 
 
Fossat principal. Un altre punt on també ha intervingut l’escola taller els fortins ha estat 
al primer fossat o fossat principal, element que conta amb una superfície de 2.392 m2 : 
En aquest punt l’edifici presentava diferents patologies, entre les quals podem citar la 
falta de manteniment, la qual cosa ocasiona la pèrdua del revestiment dels murs i per 
tant aquests queden sense protecció, permetent filtracions d’aigua i d’altres agents at-
mosfèrics que acaben per degradar-los totalment. En base a això s’han realitzat dife-
rents treballs, així cal destacar que s’ha traçat una rasa al llarg del mur per poder actuar 
en el seu basament, reparant la seua base seguint la mateixa tècnica constructiva (ma-
çoneria) . 
 

  
Actuació en el fossat 
 
Cos de guàrdia. En aquesta mateixa zona s’ubica la porta que dona al cos de guàrdia; 
s’han reparat les fuselleres i s’ha col·locat una filada d’estaques simulant les originaries 
que en aquest punt es situaven. 
 

  
Cos de guàrdia restaurat 
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Magatzem de pólvora. Una de les estructures on es va actuar, fou en el magatzem de 
pólvora, el qual s’ubica a l’interior de l’hornabec per poder abastir a tota la guarnició que 
ocupava el recinte amurallat de les primeres avançades. S’ha netejat tot l’espai interior i 
s’han cobert les seves parets amb calç, seguint les tècniques tradicionals d’aplicació 
amb pinzell d’espart. Un cop s’ha estudiat el paviment, es van restituir el mateix nombre 
de bigues que tenia a l’origen, per posteriorment cobrir el paviment amb fusta encade-
llada de pi. Cal destacar també, que es va realitzar la instal·lació de llum dintre d’aquest 
recinte col·locant punts de llum i endolls per si en un futur proper es vol utilitzar aquest 
espai com a sala d’exposició. Apuntem que actualment es l’espai on s’ubica el centre 
d’interpretació de les muralles. 
 

  
Col·locació de bigues en el polvorí Col·locació de baranes 
 
Actuacions puntuals en el marc d’Escola Taller Els Fortins (2003-2005) 
 
Cova del Drac. Algunes de les actuacions que voldríem destacar, ha estat el reforç por-
tat a terme a la cova del drac, punt on degut a filtracions van aparèixer escletxes. 
 

  
Actuació en la coberta de la Cova del drac S’ha tret el tapiat de la porta del primer hor-
nabec 
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Instal·lació de focus a tot el recinte. Degut al vandalisme en l’actualitat estan tots tren-
cats. 
 

  
Reconstrucció murada de la falsa braga del costat  Aplicació de colorants amb tirolesa per integrar 
 l’actuació 
de Remolins 
 
 
Escola Taller El Cos de Guàrdia (2005-2007) 
 
L’objectiu principal de l’escola taller El Cos de Guàrdia 2005-2007, era la recuperació 
d’un sector important les Avançades del castell de Sant Joan, concretament el Cos de 
Guàrdia. Contava amb un total de 40 alumnes repartits en els diferents mòduls (cons-
trucció, fusteria, serralleria i electricitat). Per tal de preservar les possibles troballes ar-
queològiques, al llarg de tota l’escola taller, la directora de l’Escola Cinta Montañés va 
controlar com arqueòloga tots els treballs . 
 
Cos de guàrdia. Les obres que s’han dut a terme han estat bàsicament enfocades a la 
consolidació del cos de guàrdia, edifici ubicat a les segones Avançades de Sant Joan. 
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Restauració de canoneres i coronament 
 
A la part superior de l’edifici, s’han continuat rehabilitant els matxos i les canoneres. 
Aquesta actuació ha consistit en repujar les parets amb totxo massís i un cop s’ acabat 
s’han omplert amb formigó. També en aquest punt s’ha consolidat la banqueta, així com 
diferents panys de murs que presentaven diferents patologies. Cal dir que els materials 
emprats per portar a terme aquestes tasques són els mateixos que els originaris, totxo 
massís fet a mà i morters amb calç i que a l’hora d’aplicar-los hem incorporat pigments 
naturals per donar un color versemblant al de l’entorn.  
 
En la part inferior de l’edificació, també s’han portat a terme diferents intervencions. En-
tre elles, remarquem la col·locació d’una porta, una finestra i una reixa de ferro a les 
obertures existents fins crear un espai tancat.  
 

  
Col·locació de porta Treballs a l’interior 
 
En aquest punt també s’ha netejat el sostre, el qual estava afectat pel fet d’haver-s’hi fet 
foc. Posteriorment, hem aplicat un consolidant per poder lligar les parts més soltes. Cal 
destacar que, lligada a aquesta activitat, s’han aplicat diverses capes d’encalat (calç 
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amarada i òxid de ferro) per condicionar l’espai i deixar-lo dignificat i així seguir treba-
llant amb el seu condicionament. Un cop ha estat adequat tot aquest indret, el mòdul 
d’electricitat ha començat a realitzar la instal·lació elèctrica de l’edificació; ha il·luminat 
les parts inferiors i la superior, lloc on estan les canoneres. 
 

  
Vista general de la planta baixa del Cos de guàrdia i a falsa braga del costat del barri de Remo-
lins 
 
Altres actuacions portades a terme en tot el recinte són les següents. S’ha reparat la 
porta de fusta que dóna a l’exterior i que s’ubica al fossat principal. També s’ha portat a 
terme la instal·lació, per part del mòdul de lampisteria, de la canalització de l’aigua des 
del camp de futbol del barri de Remolinsfins als nostres tallers ubicats a les Avançades 
de Sant Joan, a la vegada que hem hagut d’actuar reparant la cisterna que hi havia al 
camp de futbol i la que hi ha a les Avançades de Sant Joan. Adossat al magatzem de 
lampisteria i amb l’objectiu d’aprofitar l’aigua pluvial, hem construït una petita cisterna 
que recull les aigües de la pluja, per disposar d’un recurs temporal en cas que ens tro-
béssim sense aigua i així poder acabar les activitats que estiguéssim portant a terme. 
S’ha realitzat una actuació per acabar de col·locar les petites estaques a la contramura-
lla sud, per acabar de condicionar aquest espai ubicat en l’entorn del Cos de Guàrdia. 
Cal remarcar que aquesta activitat ha estat duta a terme pels paletes, però en l’execució 
del material, estaques, han participat els fusters, els serrallers i els pintors.  
 
Taller d’Ocupació Tortosa 2002 (2002-2003)  
 
El taller d’ocupació era un programa de formació i treball d’un any de durada distribuït 
en dos fases semestrals, finançat pel Servei d’ocupació de Catalunya, el Fons Social 
Europeu i el propi Ajuntament de Tortosa. Estava destinat a persones majors de 25 
anys en situació d’atur, inscrites a l’oficina de Treball com a demandants d’ocupació. 

S’ha format 1 mòdul de 8 treballadors en paleta – picapedrer. 
 
Cos de guàrdia. Durant el Taller d’Ocupació Tortosa 2002 es van arranjar algunes pa-
rets en malt estat de la zona on s’ubica el Cos de Guàrdia. 
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Entrada a cos de guàrdia avanç de les intervencions  
 
Fossat principal. Al fossat principal, o fossat de la segona Avançada s’ha anat reparant 
diferents patologies que presentaven les parets de pedra, o retalls de la mateixa roca. 
Posteriorment s’han aplicat revocats amb colorant per integrar l’actuació. 
 

  
Intervenció en el fossat principal 
 
Pla d’ocupació de jardineria 2005-2006 
 
En aquest pla d’ocupació s’ha portat a terme la neteja de diferents espais de muralles. 
Concretament a les Avançades de Sant Joan s’ha netejat tot l’espai i s’ha realitzat el 
manteniment. 
 

 
Neteja de la primera avançada 
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Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
 
Projecte i obra de restauració del tram 1 del muralla de Remolins, any 2010. Les obres 
realitzades segon el projecte van ser la consolidació del paraments, restitució de una 
part de les espitlleres i del pas de ronda. 
 

 
Tram 1 amb el pas de ronda restituit 
 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Pla d’ocupació 2002 
 
Les intervencions s’agrupen segons els programes organitzats que hi intervenen. 
 
En aquest pla d’ocupació de paletes es van realitzar diferents actuacions. 
 
Fossat. Neteja i consolidació de les parets del fossat 
 

 
Neteja i consolidació de les parets del fossat 
 
Planta Inferior. En aquest punt es van reforçar els arcs de les dues finestres que es si-
tuen en la planta inferior, i que estan en relació amb la cisterna. 
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Arcs restaurats 
 
Planta superior. En aquesta zona es van formigonar la zona on havien desaparegut les 
pedres de les canoneres, així com es va realitzar una pre-instal·lació de l’enllumenat. 
 

 
Paviment de canoneres 
Escola Taller Els Fortins (2003-2005) 
 
Durant el desenvolupament de l’escola Taller Els fortins, al fortí del Bonet, bàsicament 
es va portar a terme una actuació de neteja i es va canviar la porta exterior la qual es 
trobava en força mal estat. 
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Treballs en la porta exterior 
 
Pla d’ocupació de jardineria 2005-2006 
 
En el desenvolupament d’aquet taller s’ha realitzat la neteja de diferents espais de les 
muralles de Tortosa, entre elles el fortí del Bonet. 
 

 
Neteja del fossat del fortí Bonet 
 
Taller d’ocupació Tortosa 2003 
 
Actuació en el aqüeducte del carrer Callao, adjacent a llenç de muralla nord de fortí del 
Bonet. L’aqüeducte es situa al barri del Rastre, i durant l’any 2003 el Taller d’ocupació 
Tortosa 2002 va realitzar una sèrie d’actuacions per millorar aquesta zona de Tortosa, 
que en aquells moments estava força deteriorada, ja no únicament per el malt estat de 
les construccions, sinó que per la quantitat de brossa que hi havia dipositada en aquest 
punt. Aquest aqüeducte esta en relació a la muralla ja que a través d’ella antigament 
abastia a tot el barri del Rastre amb aigua. Al llarg de totes les actuacions hi va realitzar-
se un control arqueològic de la zona. 
 



Pla director de les muralles de Tortosa 

   72

 
Treballs en l’aqüeducte 
 
Escola Taller Els Fortins (2003-2005) 
 
Durant el desenvolupament de l’Escola Taller Els Fortins es van finalitzar els treballs de 
consolidació i dignificació de la zona on s’ubicava l’aqüeducte. 
 

  
 

 
Zona d’aqüeducte restaurada 
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Sector 5. Muralles del barri del Rastre 
 
Projecte i obra d’adequació del portal de l’Olivar, any 2010. El portal tapiat s’ha obert 
parcialment i adequat com a porta d’emergència de l’edifici del Departament de 
l’Ensenyament. 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Les intervencions s’agrupen segons els programes organitzats que hi intervenen. 
 
Camp de Treball 1996 
 
Entre el 15 i 26 de Juliol de 1996 es va realitzar al Baluard de la Victòria un Camp de 
treball. Els camps de treball són estades sobretot d’estiu en què es combinen les activi-
tats lúdiques i de lleure tot col·laborant amb un projecte ja en funcionament; realitzant 
tasques de contribució amb la comunitat local, ja sigui ajudant persones i col·lectius, 
fent tasques de protecció de la natura, sensibilització, intervencions en el patrimoni, fes-
tivals o tasques de tipus arqueològic entre d’altres. 
 
Aquest Camp de Treball organitzat per la Generalitat de Catalunya, contava amb la par-
ticipació d’arqueòleg Joan Martínez, dos peons i els participants, mentre que les actua-
cions portades a terme foren: 
 
-Neteja de la vegetació de l’ indret. 
-Consolidació d’elements en perill. 
-Actuació a la torre octogonal 
-Intervenció a la porta d’accés al recinte interior amb reposició d’elements. 
-Neteja al fossat 
 

 
Neteja del baluard de Carme 
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Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Les intervencions s’agrupen segons els programes organitzats que hi intervenen. 
 
Taller d’Ocupació Tortosa 2004 
 
Aquest taller de construcció va estar compost per 8 alumnes, un oficial i set peons es va 
desenvolupar entre l’any 2004-2005, i es va ocupar de la recuperació, consolidació i 
restauració de part del Fortí d’Orleans. Intermitentment l’arqueòloga Cinta Montañés per 
a que no s’afectés cap zona arqueològica va controlar els treballs efectuats. Entre les 
actuacions a destacar al llarg d’aquest taller, podem remarcar les següents. 
 
Fossat. Es va procedir a la neteja de la vegetació del fossat. 
 

  
 
Camí Cobert. En aquest punt del fortí es van arranjar les parets caigudes del camí co-
bert així com es va recuperar tot el seu traçat. 
 

 
Consolidació de parets  
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Recuperació de la travessa del Camí cobert 
 
Tancaments. Recuperació de tancaments i col·locació de portes reixades 
 

  
Recuperació d’una porta 
 
A la zona on s’ubicaria el cos de guàrdia es localitzava una porta amb un arc de mig 
punt que presentava una escletxa. Una de les actuacions va ser la reparació amb totxo 
massís de l’arc i de l’escletxa. 
 

  
Recuperació de l’arc 
 
Taller d’Ocupació Tortosa 2005 
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Aquest taller de construcció compost per 8 alumnes, un oficial i set peons es va desen-
volupar entre l’any 2005-2006, i es va ocupar de la recuperació, consolidació i restaura-
ció de part del Fortí d’Orleans. Les actuacions es van centrar bàsicament en la cons-
trucció d’una nova escala que facilités l’accés al fortí des de la carretera Simpàtica. 
 

  
Nova escalera 
 
Caponera. Una altra actuació fou la neteja, consolidació i il·luminació de la caponera. 
 

  
Caponera consolidada i il·luminada 
 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
No s’ha realitzat cap intervenció, el recinte serveix com a deixalleria. 
 

5.6.5.2. Valoració de les intervencions 

 
Les Escoles de Taller i Tallers d’ocupació, en la majoria dels treballs que van portar a 
terme, van tenir com a objectiu principal la conservació i no la reconstrucció, malgrat 
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que en algun punt, o bé a l’hora de dotar l’espai de noves funcionalitats, alguns ele-
ments han estat imprescindible restituir. Destaquem, que al realitzar la consolidació del 
camí cobert de la segona Avançada, s’han utilitzat encofrats de fusta per refer els murs 
de tapiat, intentant de donar a l’element la mateixa textura, amidament, i el color que 
presentaven els murs originals. En altres punts s’han utilitzat la maçoneria, el tapià mixt 
o bé la construcció amb totxo massís, apropant-se al màxim a l’element original. En al-
guns punts la actuació no únicament ha consistit en la conservació o restitució, sinó que 
s’ha intentat actuar de forma contundent a l‘hora de buscar solucions i s’han atacat pro-
blemes que afectaven de forma endèmica l’edifici, tals com les humitats, causants de la 
major part de les patologies. Entre les solucions que s’han utilitzat, remarquem el sege-
llat dels murs, el revocat dels llenços de paret o la creació d’un sistema de drenatge que 
ajudi a evacuar les aigües pluvials. En la zona de les Avançades, on s’ubica el magat-
zem de pólvora, al realitzar qualsevol actuació s’ha tingut present la seva funció origina-
ria, i s’ha intentat respectar els elements originals. El paviment, per tant, s’ha realitzat 
amb fusta de pi, utilitzant cadascuna de les empremtes de bigues que encara restaven 
en la paret; les escales d’accés tenen els mateixos amidaments que els originaris i 
l’espai es va cobrir amb una capa de calç amarada.  
 
Les intervencions – tan de les Escoles taller com de la resta dels projectes- podrien va-
lorar-se positivament, ja que esmenen parcialment el gran deteriorament del complex 
monumental. Dit això, però, hem de remarcar que a vegades s’observa una heterogene-
ïtat en l’execució tant a nivell d’elements com en els detalls. Es a dir, que en el conjunt 
d’actuacions es percebeix la manca d’uns criteris unificadors – en materials i detalls- en 
el moment de la preservació d’aquest valuós patrimoni històrico-constructiu. 
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5.7. ESTUDI ARQUEOLÒGIC  

5.7.1. Introducció: antecedents arqueològics al conjunt monumental  

L’arqueologia es un compendi de ciències que es va desenvolupar amb força durant el 
segle XVIII–XIX gracies a les descobertes arqueològiques a Pompeia. Aquesta preocu-
pació pel passat a les nostres terres arriba molt més tard, i en concret a Tortosa el Mu-
seu Municipal d’antiguitats, fundat al 1900 per l’arquitecte municipal Joan Abril, fou pio-
ner en aquesta zona al recollir troballes arqueològiques. Per tant, abans del segle XX 
hem de referir-nos a d’historiografia com a eina que recull informació sobre el que havia 
estat Tortosa en l’antiguitat.  
 

 
F.01 Vista de l’antic Museu de Tortosa 
 
Caldrà remuntar-nos al segle XVI per trobar les primeres referències arqueològiques 
significatives sobre la ciutat de Tortosa però el tema de les seves muralles va continuant 
essent quelcom secundari, i els historiadors únicament ens ofereixen pinzellades des-
criptives sense aportar informacions importants, fins al segle XX. 
 
En l’obra de Cristòfol Despuig (1557) Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, es fa 
referència a troballes antigues, però quan toca les muralles únicament parla dels cinc 
portals. Al segle XVII tenim obres com les de Francesc Martorell (1625,1627) i Vicent 
Miravall que també citen troballes. Al segle XVIII contem en les obres de Cortés (1747), 
Gil de Frederich (1769) i al XIX Fernández (1867) O’Callaghan (1887-1895-1896) que 
fan referència a l’arqueologia de la ciutat però demostren bastant desconeixement en 
quan a l’evolució i recullen algunes contradiccions alhora de parlar del recinte emmura-
llat Es força descriptiva la descripció que fa Madoz (1849) al segle XIX del sistema de-
fensiu de la ciutat de Tortosa: 
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Al segle XX cal remarcar la figura de Joan Abril que a Tortosa es el primer en presentar 
les troballes arqueològiques en relació a l’historia, però les muralles tenen poc protago-
nisme a la seva obra. Com ja hem dit, la seva formació com arquitecte i els seu interès 
pel passat el porten a iniciar la creació del Museu de la Ilercavonia al 1900. 
 
També hem de citar obres historiogràfiques com la de Matamoros (1932) i posterior-
ment E. Bayerri (1957) que publica entre 1931 i 1956 vuit volums on recull totes les da-
des que va poder recopilar sobre Tortosa. Sobre les muralles, els seus estudis tenen 
poca incidència, i únicament cita dos recintes: el de la Suda i el que circula per tota la 
ciutat. 
 
A partir del anys 1930 tenim treballant l’arqueòleg Francesc Esteve Galvez, que va rea-
litzar diferents intervencions arqueològiques per les nostres terres.  
 
Al anys 60 i 70 tenim també algunes excavacions de l’arqueòleg Joan Maluquer, però 
aquestes es realitzen per la comarca de Baix Ebre i Montsià , i no intervé dins de la ciu-
tat de Tortosa. 
 
Serà als anys 70 quan Jesús Massip realitza alguna intervenció a la ciutat, ja que el 6 
de juny de 1960 seria nombrat director del Museu -Arxiu de Tortosa, en substitució 
d'Enric Bayerri. Com a director del museu, J. Massip, seria delegat local del Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueològicas, a proposta del delegat de zona, però mes 
que realitzar veritables excavacions es dedica a fer seguiments de les obres i recollir 
aquelles peces que mostraven més interès.En aquests anys es quan es perd una gran 
informació sobre la historia de Tortosa i dels seus recintes fortificats, ja que coincideix 
en la construcció de Parador Nacional de Turisme al Castell de la suda, la qual cosa es 
fa sense cap intervenció arqueològica associada i la construcció de la residencia sanità-
ria Verge de la Cinta, que també es va construir sense cap actuació arqueològica.  
 
Serà als anys 80, moment en que s’instal·len a la ciutat els Serveis Territorials de la 
Generalitat de Catalunya amb el servei d’arqueologia, quan apareix la figura d’un ar-
queòleg territorial i per tant els treballs resultants ofereixen una visió de conjunt a nivell 
arqueòlogic, històric documental, epigràfic... desvetllant-se dades sobre la ciutat de Tor-
tosa que son el resultat d’una investigació feta per primera vegada amb metodologia 
científica. 
 
En relació a les muralles de Tortosa creiem que mereix destacar un treball fet l’any 1989 
per Pere Izquierdo, on l’autor planteja la necessitat d’un estudi global de les muralles a 
resultats d’una intervenció arqueològica dirigida per ell mateix al C/ Teodor González 
l’any 1987 on es va localitzar una torre del sector del Temple. 
 
Però un element a tenir en compte que es porta a terme l’any 1992/1993 es el Progra-
ma d’arqueologia Urbana elaborat per María Utges, Joan Martínez i Pere Lluis Artigues., 
que a banda d’un complert estudi es comporta la realització d’ un inventari dels jaci-
ments arqueològics de la ciutat, elaborant un total de 53 fitxes que incloïen el traçat de 
les muralles. 
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Unes altres eines que apareixeran en aquest període, i que ens ampliaran les dades 
sobre Tortosa i les seves muralles, serà la Carta arqueològica del Baix Ebre realitzada 
l’any 1993 , i el llibre redactat per Miquel Angel Baila (1999) on recull l’evolució de la 
ciutat ,i la informació existent de les muralles.  
 
En aquest període, es realitzen també diverses intervencions arqueològiques relaciona-
des en les Muralles i sorprenentment, es localitzen restes muraris amb una potència 
important en alguns punts on les fortificacions es donaven per desaparegudes. 
 
Entre aquestes cal destacar les excavacions arqueològiques a l’Antic Banc Central 
(1997), les diferents campanyes a Plaça Alfons XII,(1996-97-98), la intervenció arqueo-
lògica a l’hospital Verge de la Cinta (1991) etc. 
 
Malgrat no ser un element pròpiament arqueològic si es influent, creiem que una eina 
bàsica per conscienciar de la necessitat de reivindicar el patrimoni entre els tortosins i 
simpatitzants, ha estat l’associació Amics dels castells i del nucli antic de Tortosa" que 
és una entitat fundada l'any 1995 amb l'objectiu de reivindicar la recuperació del patri-
moni històric, cultural i arquitectònic de la capital del baix Ebre. La ciutat compta amb un 
dels recintes emmurallats més importants de la península ibèrica i un dels nuclis antics 
més grans de Catalunya. Per tal de promoure'n la seva seua recuperació l'associació 
organitza anualment activitats lúdiques, acadèmiques i culturals com La diada d'amics 
dels castells, El concurs de pintura ràpida ciutat de Tortosa o Les Jornades del Patrimo-
ni. 
 
Una tasca activa i important es la que es porta a terme des de l’any 1997 per part del 
Centre de Formació de l’Ajuntament de Tortosa conjuntament amb l’ INEM, actual SOC 
( Servei d’Ocupació de Catalunya) a l’entorn de les Muralles de Tortosa en forma de 
programes d’ocupació, com poden ser les Escoles Taller, Els tallers d’Ocupació i els 
Plans d’ocupació, que a més de ensenyar un ofici a les persones en situació d’atur, han 
vetllat pel manteniment de les muralles de Tortosa. Però ha estat en aquest darrers 10 
anys quan l’arqueologia a Tortosa ens ha de donar molts fruits degut a l’important nom-
bre d’intervencions que s’han portat a terme. Volem remarcar el conveni de 
col·laboració signat entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Tortosa l’any 
2002 que iniciaren el projecte d’investigació “anàlisi històrica i arqueològica de l’evolució 
urbana de la ciutat de Tortosa des de la seva fundació fins a l’antiguitat tardana”,amb 
l’objectiu d’estudiar el desenvolupament de la ciutat de Tortosa des de la seva fundació 
fins la conquesta islàmica Aquest grup per tant ha portat a terme una sèrie 
d’intervencions arqueològiques regular en diversos sectors de la ciutat inclosos sectors 
de muralles, com són L’antic mercat del peix (2004), L’antiga església de la plaça dels 
Dolors (2005), El Vial d’accés al turó de Santa Clara (2006), El solar de l’antic institut 
d’ensenyament secundari del carrer Montcada (2006), el carrer i l’església de Sant Do-
mènech ( 2006-2007) i El barri del Castell (2008-2009), que esperem que en breu ens 
puguin donar els fruits esperats i acarar-nos dubtes sobre l’evolució de la ciutat i per 
suposat de les muralles. 
Finalment volem remarcar l’estudi d’en Jacobo Vidal (2007) Les muralles medievals de 
Tortosa, on es recullen temes fins ara mai tractats o desconeguts on s’analitza el paper 
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dels mestres d’obra que van treballar a les muralles, els manobres, els materials, les 
tècniques constructives que es van utilitzar etc..  
Per tant alhora d’estudiar les fortificacions de Tortosa i la seva evolució al llarg del 
temps, creiem que una bona manera de fer-ho es cenyir-nos a les guerres que van pro-
vocar la seva construcció, i que es dividiran en quatre etapes històriques essencials: 
l’edat antiga, l’etat medieval (andalusí i cristiana), l’edat moderna i finalment els temps 
contemporanis.  
 
L’etat antiga  
 
Son molt poques les informacions d’aquest període amb que contem i algunes aportaci-
ons per esbrinar-les pertanyen a intervencions arqueològiques puntuals i molt recents, i 
per tant encara es desconeixen els seus resultats. Sobre el poblament ibèric de Tortosa 
es molt poc el que se sap, a part de materials ceràmics que esporàdicament han apare-
gut en algunes intervencions. Tradicionalment, es parla d’un poblament d’aquesta cro-
nologia al turó de la Suda, així com al turó on s’ubica actualment l’hospital Verge de la 
Cinta, però de moment no tenim cap intervenció científica que així ho demostri. Fins al 
moment, únicament podem citar els resultats d’unes excavacions realitzades l’any 2007 
al carrer sant Domènec per la URV on s'ha trobat ceràmica fenícia que segons els ar-
queòlegs podria haver caigut des del turó de la Suda. També s’hi localitza en el mateix 
lloc un segon nivell datat entre el segle III i el II abans de Crist amb una estructura de-
fensiva que s'hauria fet servir durant la segona guerra Púnica entre romans, però de 
moment els arqueòlegs no han pogut precisar l'espai que ocupa l'assentament ibèric 
localitzat.  
 
Sobre el recinte emmurallat de la Dertosa romana tampoc tenim cap dada en claredat, i 
la muralla únicament sembla identificada a un costat de la Catedral, sota l’aula Magna 
de la Canònica, partint de la intervenció que van portar a terme l’any 2001, per J. Martí-
nez i E. Arasa. En aquest punt es va localitzar un tram murari datat en època Baix Impe-
rial, sobre el que hi ha una part andalusina, i que ens confirma el tancament de la ciutat 
de Dertosa en paral·lel al barranc del Rastre, modificant les teories tradicionals que el 
situaven a l’altura del Portal del Romeus. En quan al límit septentrional de la muralla 
romana, s’ha suposat que podria respondre a l’antic portal de Remolins, flanquejat amb 
dues torres quadrades fetes amb carreus ben escairats reflexats a una foto publicada 
per Bayerri (1948, p 640). Malgrat tot ,de moment únicament podem dir que per les res-
tes conservades a d’indret (tram de muralla i torre del Cèlio) aquesta tindria una crono-
logia del segle XIV. Sobre el tram paral·lel a l’Ebre no s’ha conservat cap resta muraria 
d’època romana. Els carreus encoixinats que s’aprecien en la base del Palau episcopal 
podrien respondre a la muralla romana, però també a la muralla Omeia, o bé ser carac-
terística de l’època medieval cristiana, ja en aquells moments també es practica 
l’encoixinat. A la zona del castell de la Suda, també resta desconeguda la fase romana. 
A l’edifici de l’actual Parador es conserva un bloc de pedra amb una voluta (època tardo 
republicana o segle I d. C.), que podria pertànyer a un temple, així com altres columnes 
procedents d’edificis públics. Aquests elements van aparèixer als anys 70 durant la 
construcció del Parador ( Miravall 2004 pp 10-12-158 i 166). Tenint en compte que a 
castell es reutilitzen elements arquitectònics d’altres llocs, no es pot estar segur de l’ 
ubicació original d’aquestes restes. 
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F. 02 Restes arqueològiques que es conserven a la Suda. 
 
Posteriorment en època visigòtica es conserven les mateixes muralles heretades de la 
Dertosa romana, les quals devien estar en bon estat, ja que van complir la seva funció 
d’aturar els atacs dels carolingis de l’any 804 i 811, com queda testimoniat a la Vita Lu-
dovici Pii. 
 
L’etat medieval (andalusí i cristià) 
 
Serà sobre d’aquestes muralles visigòtico-romanes que els Omeies construïren la pri-
mera de les seves muralles i que envoltà la medina, mentre que els espais d’extramurs 
serien una obra nova de mitjan segle X. Aquesta primera muralla, la medina i ravals an-
dalusins seran visibles fins el segle XII com apareix en alguns documents redactats a 
posteriori de la conquesta de Tortosa marcant tres sectors. Els ravals, la Suda i la ciu-
tat. Cal destacar que els darrers resultats arqueològics al nucli de la ciutat, ens descri-
uen un ampli tram de la muralla, localitzat al carrer Ciutat que continuaria paral·lel al 
carrer Taules Velles, travessant l’aula Major i envoltant l’absis gòtic de la catedral. 
Aquestes dades ens descobreixen un traçat més reduït del que s’acostumava a consi-
derar.  
 
Un altre dels elements muraris andalusins, possiblement seria el tram que des del Cas-
tell de la Suda hi baixava fins al riu on es trobava el portal de l’Assoc que era la sortida 
N de Tortosa. 
 
Finalment, cal remarcar que algunes intervencions arqueològiques recents com les del 
carrer de la Mercè, o carrer Montcada ens confirmen l’existència d’un barri extramurs a 
l’actual zona del Rastre. 
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F.03 Vista del carrer i forn andalusí de l’excavació del carrer de la Mercè, 6. 
 
La conquesta de la ciutat per les tropes de Ramon Berenguer IV, l’any 1148 i 
l’assentament de nous pobladors representa un canvi important en la urbanització urba-
na, creant nous ravals, a la vegada que suposava l’abandonament de zones urbanes 
per part de les minories ètniques. Però serà al segle XIV quan Tortosa sofreix una revo-
lució urbanística, ja que consolida el creixement urbà des del nucli urbà fins al barranc 
del Rastre, sobre la vessant nord del turó del Sitjar. Es en aquest moments quant la ciu-
tat du a terme un nou circuit emmurallat que amplia l’espai urbà. L’obra es correspon al 
manament de Pere el Cerimoniós (1336-1387) per fer front a la Guerra amb Castella. 
Es construeix ara el portal de Tarragona, i el de Sant Joan i al 1367 es construeixen les 
muralles a la zona del Temple i Santa Clara. 
 
L’etat moderna  
 
En aquest període i en concret entre la segona meitat del segle XVII i XVIII, Tortosa 
sofreix una remodelació intensa on es crea, o bé, es reforça la ciutat per arribar a ser 
una potent força defensiva lligada a les guerres d’aquest període i per poder fer front als 
avenços armamentístics que s’han anat produint, ja que no hem d’oblidar la importància 
de la ciutat com a punt estratègic en el control de l’Ebre, entre altres factors que la fan 
important estratègicament. 
 
D’aquesta època tenim tres baluards que encara avui resten al Turó del Sitjar, també el 
Cap de pont, el baluard de Sant Pere, el de Sant Joan, la Mitja Lluna al Temple i la Cor-
tadura al barri de Remolins. 
 
En aquests darrers anys s’han produït diferents intervencions arqueològiques que han 
confirmat que encara que han desaparegut alguns baluards i muralles, d’algunes d’elles 
es conserven en el subsòl restes amb altures superiors a 4 metres, la qual cosa ens 
alerta de que a nivell arqueològic, encara queda molt per esbrinar, i que aquest patri-
moni encara es present.  
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F.04 Vista de les restes del cap de pont conservades al subsòl 
 

També es corresponen en aquest període les fortificacions dorsals de la Suda, el recinte 
exterior de Rastre, amb Bonet, i els fortins de Tenasses i d’Orleans. 
 
L’època contemporània  
 
En aquesta fase de l’historia el fet més destacable es l’augment de la població, la qual 
cosa reporta que dins la ciutat siguin necessaris nous espais tant edificables com per 
facilitar la circulació. 
 
Tortosa no es una excepció, i cap a l’any 1868 es firma el Decret d’enderrocament de 
muralles. Però aquest procés queda interromput quan comença la Tercera Guerra Car-
lina (1872-1876) i s’ha de refer molts murs tombats, així com reconstruir altres de vells. 
Acabada la guerra l’any 1877, comença la fase d’enderrocament que perdura fins al 
1892. 
 
El creixement mes important de la ciutat es el realitzat a la zona del Temple, amb ender-
rocaments com la Mitja Lluna, la porta de Sant Joan i la muralla del carrer Teodor Gon-
zález, que permeten una extensió de la ciutat en direcció sud. En aquest moment es 
produeix també l’enderrocament del cap de Pont de Ferreries. 

5.7.2. Metodologia arqueològica a les muralles  

5.7.2.1. Estat de la qüestió 

La ciutat de Tortosa actualment posseeix un dels conjunts fortificats més importants de 
d’Europa. Aquest important patrimoni ha perdurat fins als nostres dies en diferent estat 
de conservació, ja que hi ha part del conjunt que està en molt bon estat, mentre que 
altres construccions necessiten actuacions urgents. 
 
Les edificacions més ben conservades en l’actualitat, son les que s’ubiquen en la part 
est de la ciutat, o sobre els barrancs, ja que no eren cap destorb alhora de créixer la 
ciutat, i alhora de circular-hi. En canvi l’eliminació d’una part del sistema defensiu, va 
afectar principalment al sector que es trobava en la zona més baixa de la ciutat (zona 
del Temple, muralles de Remolins, barri de la Creu, muralla Teodoro González, etc) que 
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va obrir la ciutat en direcció al sud. Aquestes muralles, que creiem arrasades a nivell del 
terra, sorprenentment conserven dins del subsòl altures superiors als quatre metres, fet 
que ha provocat que haguéssim de considerar jaciment arqueològic tot el conjunt que 
ha estat enderrocat. 
  
Tot això ens porta a entendre que la majoria d’ intervencions arqueològiques a les mu-
ralles de Tortosa, s’han produït en posterioritat a la implantació del Servei d’arqueologia, 
(a partir dels anys 80), i que bàsicament s’han realitzat en el que correspondria al nucli 
antic, si a més analitzem els tipus d’actuacions en adonem de que estan distribuïdes de 
la següent manera:  
 
A. Arqueologia preventiva 
 
A.1.Lligada a rehabilitacions i restauracions d’edificis situats dintre del recinte murat i 
àrees històriques. 
A.2.Renovació e introducció de noves infraestructures. 
A.3.Intervencions arqueològiques derivades d’un Projecte d’Ordenació del Territori. 
A.4.Intervencions vinculades a la consolidació i restauració o musealització. 
 
B. Intervencions derivades d’un projecte d’investigació. 
 
En aquest punt podem dir que de totes les intervencions portades a terme a la ciutat de 
Tortosa, i en concret dintre del marc de muralles únicament tenim constància d’una in-
tervenció dins d’un programa de Recerca: La necròpolis islàmica de la Suda entre 1983 
i 1986. 
 
Totes les altres intervencions s’inclourien en l’apartat A (fitxes d’intervencions), la qual 
cosa significa que la major part de les excavacions son promogudes per la necessitat de 
recuperar informació del jaciment afectat per diferents tipus actuacions que afectaran el 
registre arqueòlogic. 
 
A aquest fet, cal afegir que no totes les muralles de Tortosa han estat objecte del mateix 
tipus d’actuació. Cal remarcar que existeixen alguns espais on encara no s’ha actuat 
mai arqueològicament (fort de Tenasses), altres que han estat objecte de diferents tipus 
d’actuacions, i també hi ha espais que van ser terriblement mutilats quan van adaptar-
se a les noves necessitats d’us (castell de la Suda, al convertir-se en Parador de Turis-
me, i el turó del Sitjar, al construir-ne la residencia sanitària Verge de la Cinta) ja que es 
va remodelar l’espai prescindint de qualsevol actuació arqueològica. 
 
Tot això ha provocat una sèrie de problemàtiques a la ciutat, entre les que volem remar-
car la falta de publicacions, absència de musealització de les restes extretes en excava-
cions, poques xerrades divulgatives, fet que s’agreuja davant la inexistència d’un museu 
municipal a la mateixa ciutat, que donés suport a aquestes activitats. 
 
Proposem com a solució de molts dels problemes de l’arqueologia de la ciutat de Torto-
sa, la creació d’un programa d’investigació arqueològica destinat a la recerca tant de 
l’evolució de la ciutat com de les seves muralles, i no deixar com fins ara, que 
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l’arqueologia es supediti a les obres, ja que únicament actuant quan hi han urgències es 
complica la investigació i molts cops perdem informació molt valuosa e irrecuperable. 

5.7.2.2. Sectors arqueològics 

A nivell arqueològic ens cenyirem als següents sectors: 
 
SECTOR 1. Muralles del castell de Sant Joan o de la Suda  
 

 
 
El Castell de la Suda o de Sant Joan ocupa el punt més elevat de la ciutat de Tortosa. 
S’han localitzat en el seu entorn restes arqueològiques d’una ampla cronologia que va 
del segle I fins al segle XX. 

Tradicionalment El Castell de la Suda ha estat considerat com el primitiu assentament 
ibèric de la Dertosa romana, malgrat que els vestigis localitzats d’aquest període son 
molt escassos, destacant uns pocs fragments ceràmics localitzats en el marc de les 
obres de construcció del Parador Nacional de Turisme. 

A nivell arqueològic, sobre l’època romana i antiguitat tardana no hi ha tampoc dades, 
excepte alguns fragments ceràmics, i per tant les especulacions sobre la seva funció 
van dirigides a entendre l’espai com un lloc militar, o bé com una acròpolis on 
s’ubicarien els principals temples romans. 

Serà per tant d’època andalusina, amb el rellevant paper de Turtuxa com una de les 
ciutats mes importants del llevant peninsular, quan comencem a contar amb una infor-
mació més concreta de l’espai del Castell, ja que amb l’arqueologia podem contrastar 
fonts escrites de la época. 

Durant l’episodi de la conquesta feudal cristiana, i un cop conquerida la Medina per les 
tropes de Ramon Berenguer IV, els defensors andalusins es refugien en la qasba o Su-
da. 

Al davant de les dificultats que presentava per als cristians d’atacar l’alcassaba, es va 
decidir reomplir el fossat de la defensa amb pedres, terra i llenya, i aquesta finalment va 
capitular el dia 30 de desembre de 1148. La ferocitat d’aquests combats ha pogut que-
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dar reflexada en dues intervencions arqueològiques que han excavat nivells andalusins 
del segle XII: la màqbara de la Suda i la Plaça de l’Olivera, on han aparegut restes hu-
manes amb marques de violència. 

De l’època cristiana, sabem que el castell va ser convertit en Palau reial, amb les modi-
ficacions que això va comportar, i posteriorment va servir d’enclau militar al llarg de 
quasi tots els episodis de l’historia, adaptant-se a les noves necessitats armamentísti-
ques, i per tant sofrint successives remodelacions, fins que deixa aquest paper militar, 
per convertir-se en Parador Nacional de turisme. 

En el sector de la façana Sud-est tenim el tram de muralla medieval del portal de la 
Bassa. La muralla medieval que s’adapta al desnivell de la muntanya i conserva aquest 
portal amb un escut amb una torre, obra de Joan de Frenoy. Al 1972 es van enderrocar 
les pedres que tapiaven la porta del portal de la Bassa, obra de les modificacions mili-
tars dels segles XVII – XVIII , ja que l’entrada al castell de la Suda es realitzava pel car-
rer Costa del Castell. 
 
Gran part de la problemàtica alhora de parlar sobre les restes arqueològiques amb que 
conta el Castell de La Suda es degut a que durant els anys 70, en convertir-se aquest 
lloc en Parador Nacional, va sofrir una gran destroça ja que no es va realitzar cap actu-
ació arqueològica en paral·lel, i per tant es va perdre una gran part de la informació dels 
seus orígens (i possiblement dels de Tortosa) quedant aquesta qüestió indeterminada, 
encara que puntualment en els darrers anys s’han realitzat diferents excavacions ar-
queològiques amb resultats positius. Aquestes actuacions arqueològiques, bàsicament 
responen a excavacions d’urgència lligades a obres puntuals que s’han realitzat al Pa-
rador de Turisme, o bé, a planificacions urbanes, excepte les actuacions executades 
durant els anys 80 a la maqbara, que son les úniques excavacions programades dutes 
a terme a Tortosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.05 Làpida epigrafiada en àrab, en memòria del caid Abd al-Salam b. Abd Allah b Basil 
del segle X. Aquesta peça fou localitzada l’any 1972 durant les obres de construcció del 
Parador. 
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En aquest punt de Tortosa s’han portat a terme intervencions, de diferents tipus, essent 
l’únic lloc de tota la ciutat que ha contat amb intervencions programades: 
 
1972-Omnium Cultural realitza una recuperació de material arqueològic i arquitectònic 
superficial durant la construcció del Parador Nacional de Turisme “Castell de la Suda”. 
 
Intervencions programades: 
  
Curto, A., Loriente, A. Martínez, R., Ros, E. 1984 Intervenció duta a terme al cementiri 
del castell de la Suda. 
 
Curto, A., Loriente, A. Martínez, R., Ros, E 1985 Intervenció duta a terme al cementiri 
del castell de la Suda. 
 
Curto, A., Loriente, A. Martínez, R., Ros, E 1986 Intervenció duta a terme al cementiri 
del castell de la Suda 
 
Curto, A., Loriente, A. Martínez, R., Ros, E . 1987- Intervenció duta a terme al cementiri 
del castell de la Suda 
 
Intervencions d’urgència: 
 
Menchón, J; 1999 Control arqueològic i estudi de la muralla durant les obres de restau-
ració del tram de muralla del castell de la suda que es correspon amb el portal de la 
Bassa, duta a terme pels arquitectes Enric Morello i Alfons Llorca. 
 
Intervencions arqueològiques estatals d’urgència:  
 
Martínez, J. 1999 Treballs de neteja del conjunt de muralles del castell de Sant Joan o 
de la Suda. 
 
Martínez, J. 2000 Excavació arqueològica dels treballs de consolidació de les muralles 
interiors del castell de la Suda. 
 
2006-2007- Excavació arqueològica al castell de la Suda de Tortosa- EDYCON-S.A. 
 
2009-Griñó, D. Intervenció realitzada al castell de la Suda, Parador de turisme (Tortosa 
- baix Ebre) 
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SECTOR 2. Avançades de del castell de Sant Joan o de la Suda 
 

 
 
Sobre les intervencions arqueològiques que s’han portat a terme a les Avançades de 
Sant Joan, podem dir que la seva totalitat s’han realitzat en el marc d’escoles Taller i 
tallers d’Ocupació, promoguts per l’Ajuntament de Tortosa a través del Centre de For-
mació, conjuntament amb el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya des 
de finals dels anys 90. 
 
Els objectius principals d’aquests programes d’Ocupació, han estat la realització de tre-
balls de consolidació i recuperació de les estructures més afectades de l’indret, per evi-
tar la seva degradació.  
 
Intervencions arqueològiques 
 
Martínez J. 1997 Treballs de restauració i consolidació al recinte fortificat de les Avan-
çades de Sant Joan (Escola Taller Baluard I). 
 
Ramon, M. J. 1996 Taller d’Ocupació  
 
Martínez J.2000-2002 Escola Taller Baluard II 
 
Montañés, M.C.(2003-2005) Escola Taller Els Fortins 
 
Montañés, M.C.(2003-2005) Escola Taller El Cos de Guàrdia 
 
2003 Taller d’Ocupació  
 
2004 Taller d’Ocupació  
 
2008 Pla d’Ocupació  
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SECTOR 3. Muralles de barri Remolina 
 

 
 
Les intervencions arqueològiques que s’han dut a terme en aquest sector son escasses, 
ja que únicament hem pogut documentar-ne dues. La primera es deu a que Tortosa 
l’any 1995 s’incorpora a la Red de Juderias de España, caminos de Sefarad. S’intenta 
millorar el Call, i es va realitzar l’excavació Portal dels Jueus, per dignificar l’espai, i per 
documentar la seva alçada complerta, ja que en l’actualitat te una altura d 1’70 metres, 
mentre es creu que devia tenir uns 3 m a l’igual que el Portal de la Bassa. L’altra actua-
ció arqueològica realitzada al sector es la que s’ha portat a terme durant l’any 2009, du-
rant les obres d’adequació del tram de muralla del sector de la Torre del Cèlio (Tram 1). 
Aquest treball es realitza davant la necessitat d’un control arqueòlogic durant la restau-
ració de la part superior del pany de muralla i elements deteriorats de la torre del Cèlio. 
Cal destacar que durant els treballs s’ha documentat una torre mes antiga a la rodona 
que seria quadrada. 
 
Les intervencions d’excavacions d’urgència: 
 
Martínez, J. 1997 Intervenció arqueològica duta a terme al portal dels Jueus 
 
Vilalta, E. 2009 Intervenció arqueològica a la muralla medieval de Tortosa, torre del Cè-
lio. Area SCP Arqueologia i Patrimoni. 
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SECTOR 4.Fortí del Bonet I muralles adjacent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Fortí de Bonet únicament s’han portat a terme controls arqueològics, resultat 
d’actuacions realitzades per Programes d’Ocupació.  
 
Al Tram 2, volem remarcar l’existència de l’aqüeducte del Rastre, amb cisternes per 
emmagatzemar aigua. Aquest, va ser objecte d’una rehabilitació per part de l’Escola 
Taller Els Fortins, i es va dignificar el seu entorn. 
 
Control arqueològic 

Montañés, M.C.(2003-2005) Escola Taller Els Fortins 

SECTOR 5. Muralles del barri del Rastre  
 

 
 
En aquest sector i en concret al pati de l’antic convent de Sant Joan (tram 2) s’han por-
tat a terme les intervencions d’urgència, les quals han estat dutes a terme successiva-
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ment al llarg dels darrers deu anys motivades per la construcció d’un pàrquing soterrat 
en aquets indret, i que s’estendria per la Plaça Mossèn Sol. 
 
Amb aquestes actuacions s’ha pogut corroborar com el tram de la muralla medieval 
desapareguda resta a nivell del subsòl, i contava amb una banqueta de fonamentació 
així com s’ha pogut confirmar el seu traçat fins la façana del convent de Sant Domènec. 
 
Intervencions arqueològiques en aquest sector: 
 
Montañés Princep, C.1997 Memòria de l’excavació arqueològica a l’antic convent de 
Sant Joan. Tortosa. 
 
Bea, D. 1999 Memòria de l’excavació arqueològica a l’antic convent de Sant Joan. Tor-
tosa. 
 
Valldepèrez, M. 2008 Memòria de l’excavació arqueològica a l’antic convent de Sant 
Joan. Tortosa. 
 
VILA, J. 2005 Informe de la intervenció arqueològica al traçat del nou vial del barri de 
Santa Clara. 2ª Fase. 
 
CODEX, 2008 Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça Mossèn Sol de Torto-
sa. Tortosa, Baix Ebre 
 

 
F. 06 Planimetria dels sondeigs efectuats a la Plaça Mossèn Sol. 
 
 
 
SECTOR 6. Fortificacions del turó Sitjar 
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El turó del Sitjar de la ciutat de Tortosa, es disputa amb el turó la Suda, els orígens del 
poblament preromà de Tortosa, ja que els dos son indrets plans, enlairats i estratègica-
ment ubicats. Aquest turó també va ser víctima d’una important agressió, l’any 1974, 
quan es va construir l’Hospital Verge de la Cinta sense tenir associada cap intervenció 
arqueològica. Fou en aquest moment quan es va acabar quasi tota la possibilitat 
d’esbrinar realment els orígens de la ciutat, i per tant fins avui dia hem de seguir basant-
nos en teories. 
 
En aquest indret, fou possible que s’ubiqués també el nomenat Gabal al-khaf, tal i com 
descriu al –Himyari.:“La ciutadella ocupa el cim aplanat d’una muntanya .A l’est hi ha el 
Gaval al-khaf, que es una altura descarnada amb un oratori a l’aire lliure. 
 
També està documentada en l’indret una zona de cementiri entre el pla del Sitjar i la 
muntanya d’en Climent ja que es van enterrar les víctimes de la febre groga de 1821, i 
així queda constatat al plànol de la ciutat de Joan Abril. 
 
Altres restes interessants que sembla s’ubicarien en aquest indret i seguint les fonts 
escrites (Miravall 1986, 12 i 123) seria també una necròpolis amb enterraments exca-
vats a la roca, que sembla s’ubica a sota de la plataforma per l’aterratge d’helicòpters. 
Per tant podem remarcar que les intervencions que s’han portat a terme en aquest in-
dret son bàsicament actuacions d’urgència relacionades amb modernes remodelacions 
de l’edifici sanitari. A partir d’aquestes premisses creiem que seria interessant planificar 
una sèrie d’actuacions programades, per poder recuperar la informació que encara pu-
gui restar en el lloc, sobretot en la zona on actualment s’ubica el pàrquing privat, els 
accessos, el fossat i la zona que dona a la carretera Simpàtica. 
 
Recordem que aquest edifici consta d’una amplia zona de pàrquing que s’estén a sobre 
de les restes de les fortificacions militars dels segles XVII – XVIII, així com també 
s’afecta el fossat de la fortificació. Així mateix hi ha tota una zona enjardinada amb plan-
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tacions d’arbres que no respecten en absolut les restes arqueològiques, assentant-se a 
sobre les canoneres. 
 

 
F. 07 Xipresos plantats sobre les canoneres 
 
Intervencions arqueològiques al sector   
 
CODEX, 1991 Memòria de la intervenció a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Inè-
dita. 
 
Martínez, j.1996 Neteja i control arqueològic del baluard de la Victòria durant l’actuació 
d’un camp de treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Rams, P. 2002 Intervenció arqueològica a l’hospital Verge de la Cinta- Tortosa  
 
URV 2006 Intervenció a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. 
 
SECTOR 7. Fortí d’Orleans 
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Les actuacions que s’han portat a terme en aquest sector son totes obra de Programes 
d’Ocupació, organitzats pel l’Ajuntament de Tortosa, a través del Centre de Formació i 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, antiga INEM. 
 
Intervencions d’urgència (controls arqueològics) 
 
2004 Taller d’Ocupació Tortosa 2004 
Durant aquest taller i treballant conjuntament amb l’Escola Taller Els Fortins es va pro-
cedir a la consolidació del Camí Cobert i les Travesses amb controls arqueològics. 

2005 Taller d’Ocupació Tortosa 2005 
Controls arqueològics de les actuacions portades a terme, que bàsicament van ser el 
manteniment de tota la fortificació i la recuperació del fossat i del seu sistema de dre-
natge 
 
2003-2005 Escola Taller Els Fortins 
Durant el transcurs d’aquesta escola s’ha, realitzat la consolidació del camí cobert i la 
instal·lació dels serveis (enllumenat, aigua, drenatge..). 
 
2005-2006 Escola Taller el Cos de Guardia 
Durant aquesta escola s’han dut a terme adequacions, que han tingut controls arqueo-
lògics durant la seva col·locació (baranes, portes i reixes). 
 
SECTOR 8. Fortificació de Tenasses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degut a que aquest Fortí resta actualment en mans privades i encara no s’ha decidit 
definitivament la seva adquisició per part dels organismes oficials, les intervencions du-
tes a terme de qualsevol tipus son inexistents. 
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SECTOR 9. Sector fluvial i restes sota la cota 0  
 

 
F. 08 Arxiu Borrell. Les cases de la façana fluvial a principis de segle XX . 
 
En aquest apartat hem inclòs diferents sectors de fortificacions que també formàvem 
part del conjunt de muralles de Tortosa, però que desafortunadament han arribat fins 
als nostres dies incompletes, tant a nivell del seu traçat com a nivell estructural. Es molt 
provable que aquestes fortificacions resten encara ara sota el subsòl de Tortosa, i que 
poden ser identificades, això sí, mitjançant les intervencions arqueològiques, i realment 
ho hem anant comprovant a mida que s’anaven realitzant actuacions en aquests punts. 
En primer lloc volem parlar del conjunt de muralles de Tortosa que van desaparèixer 
entre finals del segle XIX i principis del segle XX, moment en que Tortosa, a l’igual que 
altres ciutats s’expandeix urbanísticament i es produeixen els anomenats eixamples.  
De les fortificacions enderrocades en aquests moments, s’ha conservat una gran docu-
mentació tant a nivell de planimetries, documentació, inclòs fotografies que ens aporten 
gran informació. 
 
Hem sectoritzat les restes en: 
 
1. Restes de muralles romanes i andalusina. 
 

 
F. 09 Restes de la muralla andalusina 
 
El traçat de les muralles romanes i andalusines segons la historiografia local sembla 
que serien aproximadament de les mateixes dimensions. La solució del seu traçat i ubi-
cació esperem que ens la pugi donar l’arqueologia, malgrat tot podem dir que trams de 
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la muralla romana així com andalusina, de moment únicament s’han localitzat a l’entorn 
de la catedral de Tortosa. 
 
Intervencions d’urgència: 
 
Martínez J. i . Arasa J. 2001- Control de les obres de consolidació i contenció estructu-
ral de la Canònica de la Catedral de Tortosa (Baix Ebre). 
 
Bea , D. Valldepérez, M. 2003 Informe de la intervenció arqueològica al “Traçat de la 
Catedral” Carrer D. Ferran, Cruera, Costa de Capellans, Av. Felip Pedrell 
 
Griñó, D.,Camarasa, V. 2008 Informe preliminar del control i excavació arqueològica de 
la urbanització del Portal dels Romeus, Plaça de l’Absis, Costa Capellans, la Suda, Cos-
ta Capellans (Tortosa, baix Ebre) 
 
2. Façana Fluvial i el mur de la Cortadura 
 

 
F. 10 Vista actual de les cases de la façana fluvial. 
 
Aquest conjunt de cases configuren la façana fluvial presenten murs sòlids, essent ben 
massisses a les zones accessibles des del riu, funcionant com una vila closa. 
S’estenien entre la peixateria gòtica (Bollonera) de 1380 realitzada per Bartomeu Durà i 
el convent dels Trinitàries (actual palau Montagut). Durant l’època medieval es prenen 
mesures davant conflictes bèl·lics de tancar finestres, portes i carrerons que donen al 
riu.  
 
En aquesta zona es localitza el portal de Tamarit, que va tenir un paper importantissim 
quan es va construir la catedral, ja que a través d’ ell passava tot el material constructiu. 
 
Un altre punt a destacar en aquest sector fou el Pont de Barques, ja que aquest no re-
presentava una barrera defensiva efectiva, i es van tenir que efectuar molts esforços 
per mantenir-lo.  
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En quan al mur de Cortadura, podem dir que era un tram que es remunta a l’època me-
dieval, i començava al flanc de mestral de la Suda, des de on baixava fins al riu, i sepa-
rava el nucli urbà de la Vilanova; al segle XVIII se li afegeix el baluard del riu. 
 
 
Intervencions d’urgència 
 
Martínez,R., Ros, E,.Loriente A ,Curto A 1984 Memòria -Informe de la Intervenció ar-
queològica al Pont de Barques de Tortosa 
 
Melian, R, Blasco, M., Loriente, A. 1988-89 Excavació als Carrers Rasquera i Hospitalet.  
 
Forcadell, T., Ramon, M. J.1994 Memòria dels treballs arqueològics realitzats al Solar 
situat entre el Carrer Felip Pedrell, 56 i Carrer de Canvis . Tortosa 
 
Valldepérez, M, Aixart, M.(2007) Excavacions arqueològiques a Remolins (2007). Re-
cerca, 11 309-318 
4.3.9.3-Cap de Pont 
 

 
F. 12 El baluard del Cap de Pont (Arxiu Borrell) 
 
Es coneix des de l’any 1297 l’existència d’un Pont de Barques que travessava l’Ebre per 
Tortosa, malgrat que podria haver existit una altra estructura de mes antiguitat. El que sí 
es cert es que des del 1359 existeix un embrionari raval de la Creu a la riba dreta de 
l’Ebre. 
 
Al raval de la Creu, per defensar l’accés al pont de barques, i per servir de bastió avan-
çat sembla que va ser realitzada cap al 1640 un baluard, que a principis de segle XVIII 
seria enfortit sense seguir el projecte de 1708. 
 
En aquest punt de la ciutat no s’havia realitzat cap intervenció arqueològica fins que 
l’any 2005 durant la construcció d’un conjunt d’habitatges van aparèixer restes d’aquest 
baluard.  
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Bea, D. 2004 Informe sobre la intervenció arqueològica al solar del Passeig de l’Ebre, 
carrer de la Pobla de Massaluca i carrer Llarg de Sant Vicenç de Teneries Tortosa(Baix 
Ebre).Baluard del Cap de Pont. 
 
3. Tram de fortificació Meridional  
 
El sector correspon al tram de fortificació que tancava la ciutat per la banda meridional i 
que va ser enderrocat en diferents fases successives durant el segle XIX. S’estenia des 
del baluard del Sant Crist fins a l’antic portal del Temple, que tancava dins del riu amb 
un petit esperó trapezoïdal. 
 
Des de el segle XII hi existeix la Casa del Temple. El convent fou construït fora del re-
cinte murallat romà, al sector sud occidental de la ciutat medieval. Limitava a oest amb 
el riu i al seu flanc s’aixecà la muralla del segle XIV, a la qual el convent dona nom així 
com al portal (Portal del Temple) i mes tard al carrer adjacent que ha conservat la de-
nominació fins a l’actual segle. 
 
El portal de Sant Francesc devia ser dels mes importants de la ciutat. La muralla i el 
portal existeixen des del segle XIV. Era un complex conjunt format per una contraguàr-
dia davant de la porta- el baluard de Sant Joan, seguit d’un ampli vall, que recorria 
aquest tram de mur fins al baluard de Sant Pere. Per l’altra banda hi havia una falsabra-
ga que partint des de el Sant Esperit tancava l’extrem oriental del sector. El baluard de 
Sant Pere, construït vora riu i davant del portal del Temple, va acollir la torre i la porta 
medieval. 
  
Intervencions d’urgència: 
 
Izquierdo, P. 1986 Excavació d’urgència al carrer Teodor González.Tortosa 
 
Martínez, J. 1995. Prospecció del solar de l’antic Banc Central (av. Generalitat 38) 
 
Montañés , M. C. 1996 Continuació dels treballs de prospecció del solar de l’antic Banc 
Central (av. Generalitat 38) 
 
Bea, D.; Coromines, M. 2004; Intervenció arqueològica a l’entorn de l’Antic Mercat del 
Peix (Baix Ebre). 
 
Navarro, s 2007 Intervenció arqueològica a l’entorn de l’Antic Mercat del Peix (Baix 
Ebre) 
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ANNEX 5.8 - ANÀLISI DEL CONEIXEMENT DEL CON-
JUNT MONUMENTAL DE LES MURALLES 

5.8.1. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

5.8.1.1. Consideracions d’estat de conservació del conjunt a nivell 
global 

En l’apartat s’exposen els diferents aspectes de faltes, mancances i insuficiències del 
conjunt de les muralles a nivell urbà i global. 

5.8.1.1.1. Relació amb la ciutat i els habitants 

Com ja s’ha dit en el volum 1 apartat 1.1., a nivell urbanístic el conjunt de les muralles i 
fortificacions de Tortosa s’ha format orientat d’esquena a la ciutat: l’abraça formant un 
ampli arc exterior. L’emplaçament perifèric venia donat per la orografia del entorn, la 
funció de defensar la cuitat, de vigilar el territori i, al mateix temps sobre tot a partir de la 
meitat del segle XVII, de controlar la ciutat amb la intenció de posseir-la com a un punt 
estratègico-militar. Tampoc s’ha d’oblidar, que la renovació de la fortificació en el segle 
XVll han dissenyat i dirigit els enginyers militars instruïts sobre tot en Flandes que esta-
ven influïts per traces italianes característiques per un model enfocat cara fora del recin-
te. 
 
A partir de la introducció del tren i el telègraf en el segle XIX, els camins ancestrals han 
perdut la importància secular en les tàctiques militars. Aquesta realitat, unida a partir del 
final del segle XIX a la necessitat d’expansió urbanística ha posat fi a la funcionalitat i 
l’ús concret de la cinta muraria tant de Tortosa com de la resta de les ciutats. Es dóna el 
cas que el conjunt de fortificacions Tortosa, amb llargs tram lineals i envoltant per ex-
tenses superfícies lliures, amb torres o baluards terraplenats, disposa de molt pocs es-
pais construïts interiors; aquesta manca de l’espai junt amb l’emplaçament perifèric, pot 
ser el motiu del perquè en el seu moment no es va trobar cap nou us per a les muralles 
que comportés la seva integració en el teixit urbà. A final del segle XIX i principi del se-
gle XX, en l’època entusiasta de la demolició  de les muralles, es va enderrocat una bo-
na part del conjunt ubicats en l’espai del eixample planificat, quedant la resta – els sec-
tors actuals- mes o menys oblidats i sense cap mena d’ús i de manteniment. Cal apun-
tar que una certa exempció en l’abandonament constituien les muralles del simbòlic turó 
de la Suda amb restitució i consolidació puntual d’alguns panys. 
  
Ja més endavant, en els anys setanta del segle XX, es donà un nou us a dos sectors, 
plenament integrat a la ciutat: a la Suda es construí el Parador nacional i a l’esplanada 
del Sitjar, enderrocat el quarter militar abandonat i construït un pont en el trencall d’una 
cortina,s’edificà l’hospital de la Verge de la Cinta. Aquests nous usos però, han compor-
tat poc manteniment -en el cas del Sitjar cap- dels elements construïts de les muralles. 
Últimament s’han dit a terme intervencions parcials en els sectors de Remolins, del fortí  
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d’Orleans i de les Avançades; aquestes tenen l’ús lúdic esporàdic en les festes del Re-
naixement. Malgrat les intervencions puntuals, el conjunt monumental segueix donant 
l’esquena a la ciutat, infravalorant sense gaire manteniment.  

5.8.1.1.2. Vies de comunicació, accessos i seguretat 

L’emplaçament de les fortificacions tan perifèric com urbà comporta un cert distancia-
ment dels sectors: no obstant, el conjunt esta ben comunicat i és accessible per a tot 
hom a través de vies de trànsit rodat. Apuntem que entre el fortí d’Orleans a l’extrem 
sud i les fortificacions de les Tenesses a l’extrem nord hi ha una distancia per carretera 
d’uns 4 km.  
 
En cada sector existeix la possibilitat d’aparcament; en els sectors de l’Orleans, Sitjar, 
Bonet, Avançades i Tenasses es tracta d’extenses superfícies amb l’aspecte d’abandó. 
Els sectors són d’accés lliure amb l’excepció dels dos sectors del Rastre que no es po-
den visitar ja que es troben en finques tancades.  
l 
Existeixen també unes comunicacions parcials i específiques per a vianants que s'enu-
meren a continuació; atesos els considerables desnivells del terreny, aquestes vies 
comporten l’ incompliment general de la normativa referent a accessibilitat i barreres ar-
quitectòniques. 
 
- les escales que comuniquen el fortí d’Orleans i carretera la Simpàtica  
- les escales que comuniquen el fortí del Bonet amb el carrer Callao 
- el camí que comunica l’extrem est de les Avançades amb la torre del Cèlio en el barri 
de Remolins (estat de conservació molt deficient) 
- el camí que comunica la carretera de les Tenasses amb l’entrada antiga a aquesta  
fortificació (estat de conservació molt deficient) 
 
A l’hora de proposar les intervencions, cal tenir present que es tracta del conjunt decla-
rat BCIN i per aquest motiu s'han de plantejar solucions compatibles amb la preservació 
de l’autenticitat del monument; s’ha de millorar i potenciar l’accessibilitat amb els vehi-
cles fins a uns punts determinats, sempre tenint en compte la normativa vigent. És una 
tasca de no difícil solució, donada la xarxa viària existent.  
 
També en el cas de la seguretat, l’estricta normativa actual, cal interpretar-la de tal for-
ma que sigui al servei del conjunt i dels visitants. Cal plantejar i dissenyar les solucions 
amb molta cura i amb un criteri unificador: tots els elements de protecció que facilitin la 
seguretat dels usuaris sempre han de tenir en compte la lectura i el coneixement del 
monument. 

5.8.1.1.3. Espais lliures i l’entorn 

Històricament, segon la teoria i pràctica defensiva, les fortificacions estaven envoltades 
pels espais lliures; no obstant, en temps de pau, els habitants hi construïen les cases i 
casetes, les quals, tanmateix, eren arrasades en temps de guerra. Actualment l’entorn 
tan dels sectors integrats a la cuitat (la Suda, el Sitjar, muralles de Rastre) com dels pe-
rifèrics (l’Orleans, Bonet, les Avançades, muralla de Remolins, Tenasses) disposa 
d’espaïs lliures privats o públics; els perifèrics estan de vegades envaïts per tancats o 
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construccions particulars no autoritzats per l’ajuntament. Dins dels espais lliures, en el 
cas de les fortificacions dels segles XVII i XVIII, queden englobats les corresponents de-
fenses exteriors, és a dir, els fossats, els camins coberts i els glacis. Aquests elements 
donen un valor afegit i únic al conjunt monumental de Tortosa, ja que és habitual, que 
en eixamplar la població, desapareguin sota les noves edificacions. La cara negativa de 
l’elevat potencial dels espais lliures de l’entorn és el seu -ja s’ha mencionat- estat 
d’abandó i falta de manteniment.  
 
El conjunt d’elements construïts dels sectors han aconseguit amb el pas del temps un 
equilibri i simbiosis amb els seu lloc natural d’emplaçament. La manera de configurar els 
murs de contenció i d’anivellament, en unió amb fossats i baluards, han creat una imat-
ge equilibrada i completament en harmonia amb el paisatge.  
 
Els espais d’aparcaments, d’aspecte descurat, i alguns nous vials i accessos de tràfic 
rodat han generat uns desequilibris en la citada imatge equilibrada. En el mateix sentit 
hem d'assenyalar el perill d’impacte negatiu mediambiental dels vials de tràfic rodat 
plantejats en la zona de les Tenasses, Avançades i Bonet en el POUM actual. 
 
La restauració paisatgística de les zones afectades ha de ser una tasca essencial per 
proposar i tractar en les intervencions. 

5.8.1.1.4. Instal·lacions existents 

Instal·lació elèctrica 
 
La major part dels elements components dels sectors de les fortificacions disposa 
d’instal·lacions elèctriques molt deficients o afectats, a manca de vigilància, per vanda-
lisme, o simplement, no existeix cap instal·lació. Apuntem que no son objecte d’estudi 
les instal·lacions des edificis del Parador Nacional en el turó de la Suda ni tampoc les de 
l’hospital de la Verge de la Cinta en el turó del Sitjar.  
 
Instal·lacions d’aigua 
 
En la proximitat de tots els sectors de muralles transcorren les canonades d’aigua d’una 
de les dues xarxes d’aigua de Tortosa (de l’Ajuntament o de Comunitat de regants), no 
obstant cap dels sectors –amb l’exempció de la Suda- disposa ni d’una xarxa interna ni 
de cap element de distribució d’aigua. 
 
Atès el deficient estat actual de les instal·lacions o la seva inexistència, en les propostes 
d’intervenció s’ha de assumir el disseny de la totalitat del seu traçat, es a dir de ins-
tal·lació elèctrica, d’aigua, i de telecomunicacions i de protecció contra llamps. Tota la 
instal·lació haurà de tenir en compte tots els requeriments normatius, d’estar soterrada / 
encastada i respectar les condicions històriques, arquitectòniques i paisatgístiques del 
conjunt construït. 

5.8.1.1.5. Arqueologia 

Podem assegurar que a nivell de tot el conjunt les mancances d’excavacions arqueolò-
giques son quasi absolutes. De les intervencions registrades, la major part son de tipus 
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urgència, en alguns casos recent son de seguiment d’obra i últimament son d’una inter-
venció en extensió a la plaça de Mossèn Sol (Sector 5). Per aquet motiu podem dir que 
l’arqueologia del conjunt de les muralles està per fer i cal aprofitar les possibilitat d’unir 
les excavacions d’investigació arqueòlogues amb els distints projectes proposats en el 
Pla director. Cal remarcar que actualment es tenen dubtes sobre els assentaments dels 
poblats antics o dels recorreguts de les muralles romanes i musulmans. Així doncs, un 
dels objectius del Pla director hauria de ser recuperar més dades sobre aquests qüesti-
ons. Un bon estudi arqueòlogic englobat en el marc de les intervencions de tots els 
moments històrics de les muralles i fortificacions pot aportar valuoses dades en el mo-
ment de la musealització del conjunt.   

5.8.1.1.6. Normativa 

Respecte el compliment de la normativa vigent s’observen algunes barreres arquitectò-
niques, dificultats en accessibilitat i manca de baranes de proteccions unida a la possibi-
litat de despreniments d’elements construïts. Dit això, cal apuntar que no es fàcil el 
compliment de l’actual normativa en unes estructures militars històriques.    
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5.8.1.2. Consideracions de l’estat de conservació dels elements cons-
truïts dels sectors 

Els objectes, roques o construccions fetes pels homes estan exposats a la intempèrie o 
meteorització. Siguin fenòmens físics o químics els que actuen sobre els materials, 
aquests determinen el seu deteriorament que s’accentua amb el pas del temps. És un 
fet que comporta necessàriament un manteniment o reconstrucció i/o estabilització de la 
degradació, és a dir unes intervencions sense les quals la construcció arriba a ser una 
progressiva ruïna com és el cas de la majoria dels sectors de les muralles de Tortosa. 
 
Per a qualsevol construcció és important que recolzi en una bona base ferma. Les mu-
ralles de Tortosa han estat construïdes sobre un talús de materials granulars, l'evolució 
del qual amb el pas del temps comporta un deteriorament que afecta de manera dife-
rent els paraments construïts. Aquesta evolució, junt amb l’acció dels diferents agents 
atmosfèric –pluja, vent, sol, gel- directament sobre la construcció, a més l’acció antròpi-
ca – excavació i rebaix en la roca base, vandalisme- i la exuberant vegetació són cau-
ses de patologies i alteracions.  
 
El conjunt de causes, patologies i alteracions es condicionen, influencien i agreugen 
mútuament; anomenem a aquest conjunt estudiat les evidencies de degradació i les 
agrupem la següent manera representada també gràficament.  
 
- Evidències geològiques antigues: es refereixen a causes i patologies observades a 
l’entorn de substrat geològic de les muralles i es consideren més antigues que la cons-
trucció del mur afectat. 
 
- Evidències geològiques actuals: es refereixen a causes i patologies observades a 
l’entorn de substrat geològic de les muralles i es consideren posteriors a la construcció 
dels murs.  
 
- Evidències materials: es refereixen a causes i patologies en la composició dels mate-
rials dels murs. 
 
- Evidències constructives: es refereixen a causes i patologies dels elements constru-
ïts dels murs. 
 
- Modificació de l’entorn: es refereixen a alteracions del paisatge i l’entorn proper a les 
muralles. 
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F. 01. Representació esquemàtica d’evidències observades en les muralles. 
 
Estadis dels procés de formació de despreniments  
 
Donada la gran importància dels despreniments en la base d’assentament –evidencies 
geològiques- de les muralles es descriuen les seves fases de formacions. 
 
- Etapa de descompressió dels blocs rocosos en les proximitats del talús amb la conse-
qüent formació d’esquerdes de tracció. En el cas d’existir edificacions properes es po-
den veure afectades. 
 
- Etapa de soscavació de la base de la formació rocosa i formació d’esquerdes de trac-
ció, amb la conseqüent desestabilització. Les filtracions continuades afavoreixen el sos-
cavació i erosió de materials. Augmenta la humitat entre materials, tot condicionant la 
reducció de la resistència a l’esforç tallant en estes zones i augmentant la deformabilitat 
del substrat margós afavorint l’aparició d’esquerdes de tracció i la formació de blocs. 
 
- La infiltració d’aigua comporta alteració física i químicament del material rocós i es-
querdes de tracció,. Engrandiment de l’esquerda de tracció i formació de blocs. Possi-
bles despreniments de blocs petits. En el cas que les humitats reblaneixen els materials 
argilosos i carbonatats de la base afavoreix la formació d’esquerdes de tracció i la pèr-
dua de càrrega estructural tot facilitant el despreniment o esllavissades de blocs.  
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- La pèrdua de càrrega de les Argiles i Carbonats (Qp1) associat a esquerdes de tracció 
paral·leles al talús afavoreix la formació de superfícies de falla rotacional amb o sense 
moviment del material. En qualsevol cas, les aigües infiltrades en trobar-se amb materi-
als més humits en redueixen la capacitat d’absorbir aigua i es desenvolupen pressions 
intersticials més grans, tot desequilibrant els blocs més exteriors, generant moviments 
rotacionals i facilitant la seva caiguda.  
 
- Etapa post falla amb moviments rotacionals en massa de terres fins que s’aturen. 
 
Abans de produir-se una esllavissada del talús és habitual poder observar uns indica-
dors sobre el terreny tot suggerint possibles moviments en massa, trencaments o cai-
gudes de blocs. L’aparició d’esquerdes i microesquerdes són indicadors fiables. La pre-
sència de materials fins per sota de materials rocosos condicionen la facilitat de forma-
ció d’esquerdes de tracció a la part superior de les formacions rocoses.  
 
En general s’observa que la formació superior de graves compactes i/o cimentades està 
afectada per diferents esquerdes o diàclasi, de manera que es formen blocs de roca 
que són susceptibles de desprendre’s o esllavissar-se cap a les zones inferiors del ta-
lús.  
 
En qualsevol cas als talussos podem observar fenòmens diferents segons la petrologia 
de les roques que el formen i la disposició geomètrica de les formacions geològiques, 
tot podent observar: 
 
- Caiguda de grànuls en materials detrítics 
- Descamació superficial en materials carbonatats i argilosos 
- Formació, inclinació i caiguda de blocs per la presència d’esquerdes de tracció a petita 
escala 
- Rentat superficial, erosió o dissolució de materials carbonatats 
- Soscavació de materials tous a la base de formacions geològiques competents 
Infiltració d’aigües meteòriques, dissolució i modificació de la capacitat portant dels ma-
terials 
- Expansió i contracció de materials argilosos 
- Esquerdes associades a fenòmens sísmics 

5.8.1.2.1. Causes i patologies naturals i geològics 

Associem la causa natural als fenòmens produïts pels efectes meteorològics mentre 
que els risc geològic s’associa a fenòmens conseqüència d’alteracions en el substrat 
rocós. El risc s’estima a partir dels valors de la perillositat i la vulnerabilitat  
 
La perillositat fa referència a la probabilitat que un determinat fenomen natural, d'exten-
sió, intensitat i durada, es produeixi amb conseqüències negatives, L'anàlisi de períodes 
de retorn o la representació de mapes de freqüència són tècniques utilitzades. 
 
La vulnerabilitat fa referència a l'impacte del fenomen sobre la societat. L'ús del territori i 
construccions incrementarà la vulnerabilitat.  
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En conseqüència els danys produïts pels riscos naturals poden ser directes, quan afec-
ten a persones, béns, agricultura i ramaderia, infraestructures, patrimoni cultural,.... indi-
rectes, interrupció d'obres i de sistemes de producció, disminució del turisme,…) 
 
Tanmateix, qualsevol risc haurà d’estar en funció de la capacitat de resposta de la po-
blació. Per això cal tenir present que quant millor sigui la resposta, menor serà el risc. El 
risc ’0’ no existeix. Però, amb unes actuacions adients ajuden a minimitzar el risc.  
 
S’aporten dades en relació als fenòmens meteorològics, sísmics i estat del massís ro-
cós com a variables destacades que interactuen amb les construccions existents. 
 
Fenòmens meteorològics 
 
La intempèrie degrada les infraestructures. Les pluges copioses augmenten el ris natu-
ral que degrada les muralles. Determinar les pluges màximes diàries i la intensitat de la 
pluja ens aporta informació addicional per valorar el risc associat al règim de pluges.  
 
Les muralles de Tortosa estan influenciades pels meteors que es generen a la mar Me-
diterrània Occidental els quals poden acabar en pluges copioses i torrencials, tot posant 
de manifest la incidència del clima sobre els processos morfogenètics i fluviotorrencials 
del sistema litoral. Aportar dades sobre el règim de pluges màximes i intensitat ens 
aporta informació sobre el període de retorn i elles possibles afeccions al sistema de 
muralles en estat precari de conservació. 
 
Mitjançant tècniques estadístiques de distribució de la probabilitat, l’estudi de la fre-
qüència de les pluges màximes diàries permet establir les relacions entre la magnitud 
de l’aconteixement i la freqüència en que pot succeir. De manera que la relació entre el 
període de recurrència o de retorn i, en aquest cas, la pluja màxima, és el que estes va-
loracions ens aporten. 
 
La metodologia emprada es basa en l’estudi de les pluges màximes diàries d’un any. 
Per a les muralles de Tortosa es considera que les dades aportades per l’Observatori 
de l’Ebre són de màxima proximitat i fiabilitat..  
 
Precipitacions. El règim de pluges en la zona d'estudi està íntimament lligat a les situ-
acions atmosfèriques de la Mediterrània Occidental, en les que es poden donar cinc si-
tuacions sinòptiques característiques (Martin, 1982; López, 1988) 
- Règims del nord, deguts a la presència d'un anticicló potent a l'Atlàntic i una depressió 
baromètrica sobre d'Europa central o la Mediterrània.  
- Règims de llevant, comuns quan la major part d'Europa resta sota d'un anticicló amb 
l'eix principal orientat en direcció E-W.  
- Depressions baromètriques mediterrànies associades a vents de direcció molt varia-
ble. 
- Anticiclons centrats a la Mediterrània occidental amb vent del SW. 
- Situacions d'estancament baromètric degut al bloqueig atmosfèric imposat per antici-
clons situats a l'Atlàntic Nord. 
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Tot plegat contribueix a que la mitjana de precipitació a la zona sigui de l’ordre de 550 
mm. A les zones muntanyoses de l’ordre de 700 mm i disminueix considerablement a la 
Depressió de l’Ebre.  
 
La mitjana de distribució de la pluja per mesos presenta dos màxims clarament diferen-
ciats: la primavera i la tardor. Al juliol només es registra el 3-4% de la precipitació anual, 
recollint-se més del 50% en un sol dia. El 43-47% dels dies de pluja estan relacionats 
amb vents del NW i E. El 24-28% dels dies de precipitació màxima estan relacionats 
amb vents de l'E 
 
Precipitacions màximes. Representen una variable important en els processos d'ero-
sió i alteració de les muralles. La intensitat i durada de la pluja serà un element determi-
nant en els processos d’erosió i formació de patologies. 
De l’Observatori de l’Ebre es disposa de dades de pluja des de 1880 a 2009, 130 anys. 
S’han obtingut les màximes diàries i s’ha establert el Quadre 1, on s’observa la distribu-
ció de les quantitats màximes. El 50% dels dies es donen a la tardor, mentre que només 
el 8% es produeixen a l'estiu. Dels valors de pluja reals, la precipitació màxima dia/any 
és de 382 mm a l’octubre de 1940, mentre que la la precipitació mínima dia/any és de 
49,7 mm al març de 1896. 
 

Pluges màximes-1880-
2009  % 
<50 1 0.8 
50-100 33 25.4 
100-150 44 33.8 
150-200 20 15.4 
200-250 18 13.8 
250-300 7 5.4 
300-350 5 3.8 
350-400 2 1.5 

 
Quadre-01.- Percentatge de pluges màximes. Observatori de l’Ebre 1880 a 2009 
 
No hi ha evidències clares sobre una ciclicitat en els períodes de pluja màxima. Tanma-
teix, s’observa que majoritàriament es concentren a la tardor, durant els mesos de se-
tembre, octubre i novembre, on les precipitacions màximes dominants es situen entre 
60-110 mm/dia. Al maig i juny hi ha un segon màxim i al febrer es podria considerar el 
tercer màxim, les aportacions no acostumen a ser tan importants, tot i que no s’exclou 
la possibilitat de que puguin superar les de tardor. 
 
Per a definir de manera numèrica estes observacions es fan estudis matemàtics que 
ens permeten disposar de filtres diversos. S’obtenen resultats molt més commensura-
bles i a la vegada comparables. Per tant, es fa necessari realitzar tractaments estadís-
tics i probabilístics que ens apropen molt més al concepte quantitatiu del règim de plu-
ges màximes. 
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Probabilitat de precipitacions màximes. Els diferents fenòmens naturals amb reper-
cussions catastròfiques o no, o també amb repercussions medi ambientals, com poden 
ser les afeccions a patologies de la edificació com en el cas que ens ocupa, fan difícil 
poder donar respostes exactes de quan es tornaran a produir. Mitjançant tècniques es-
tadístiques i probabilístiques es pot aproximar la freqüència en que aquests fenòmens 
es tornaran a produir. 
 
Cada conjunt de mostres o registres té la seva pròpia funció de distribució o de densitat 
de probabilitat, que normalment no es coneix a priori. Quan d'aquesta mostra s'extreu 
un grup de dades a l'atzar, és raonable esperar que la seva funció de distribució de pro-
babilitat sigui semblant a la de la mostra completa, i sobre tot si la mostra és gran. 
Es important remarcar que l'aplicació d'aquestes tècniques estadístiques no aporten per 
si mateixes cap tipus d'informació causa-efecte. Tan sols expressen relacions numèri-
ques entre les variables estudiades. Tot hi així, aquests mètodes aporten valuosa infor-
mació en el sentit d'intentar esbrinar la tendència general que mostren les diferents va-
riables considerades. 
 
Existeixen diferents tècniques numèriques, fonamentades amb l'estudi estadístic i pro-
babilístic, quan es disposa de dades d'un cert període de temps, i es desitja saber quan 
es tornarà a repetir aquest fenomen. Les funcions de probabilitat teòrica més utilitzades 
en hidrologia són: les funcions Normal i Lognormal, que solen ser apropiades per a l'es-
tudi de variables aleatòries com poden ser els volums d’escorrentia d'un riu; la funció 
Gumbel o doble exponencial, és apropiada per a l'anàlisi de valors extrems; i la funció 
de Pearson III o Gamma de tres paràmetres, ocupa un lloc intermedi (Martinez, 1988; 
Chow et al.; 1994). En el cas que ens ocupa s'ha utilitzat la funció Gumbel per conside-
rar-la la més adient (Gumbel, 1958) i relativament de fàcil aplicació.  
 
Si es selecciona el màxim x dels n aconteixements de cada mostra, es possible demos-
trar que, a mesura que n augmenta, la funció de distribució de probabilitat de x tendeix 
a: 

 
  
xeexF  

La funció de densitat de probabilitat és: 
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on y i µy prenen valors diferents per a estacions i aconteixements diferents. 
 
Seguint esta tècnica, s’estima per a cada estació i períodes de recurrència concrets les 
pluges màximes esperades (Arasa Tuliesa, 2003). Per a l’Observatori de l’Ebre a Ro-
quetes, els valors màxims de pluges en 24 h esperades per a diferents períodes de re-
ton són: 
 

 10 anys 100 anys 500 anys 
Roquetes 122 192 240 

 
Fenòmens sísmics 
 
S’ha recollir informació de l’Observatori de l’Ebre a Roquetes, IGC, IGME, ING. L’Institut 
Geològic de Catalunya, a partir de les dades existents defineix diferents regions sísmi-
ques per a Catalunya: les Serralades Costaneres Catalanes, amb sismicitat moderada 
concentrada sobretot al N de Barcelona, la Serralada Ibèrica, amb sismicitat encara 
més dèbil; la Depressió de l'Ebre no presenta pràcticament sismicitat, és bastant esta-
ble; la zona del Pirineu, on la sismicitat és més important i el risc més elevat 
(http://www.icc.es/sismes/home.html). Les muralles de Tortosa es troben a la zona d’enllaç 
entre les serralades catalanes i la serralada Ibèrica. 
 
Amb les dades macrosísmiques podem estimar la situació de l'epicentre a partir de les 
línies isosistes del terratrèmol. L’estimació de la intensitat del sisme es fa a partir 
d’enquestes a la població i es compara amb la escala d’intensitat, MSK en aquest cas. 
Amb dades provinents de diferents punts del territori es poden dibuixar les línies d’igual 
intensitat. L'epicentre queda definit pel centre de la isosista màxima. La imprecisió 
d’aquestes dades és evident i ens podem apartar de l’epicentre fins hi tot uns quilòme-
tres). La base documental i recull històric de terratrèmols es basa en les aportacions fe-
tes per Fontseré i Iglesias (1971), Galbis (1931/40), Munuera (1.963), Olivera et 
al.(2006). A nivell local Bayerri (1934) i Miravall (1997) recullen alguns fets sísmics. Hi 
ha referències a diferents terratrèmols que es van poder sentir a Tortosa però que 
l’epicentre s’ha de situar fora del territori : 
 
- 349 a Sagunto, 6 de febrer de 1101, 1152, 1227, 2 de setembre de 1340, 1354, - 3 
març de 1373 d’intensitat IV-V, 18 desembre de 1395, 1426, sentits a Tortosa. 
 
- 1428, afeccions de caiguda de pedra de la torre de Barbacana; cau una pedra del mur 
del mirador; teulades esquerdades. Intensitat de V. Tot i que l’epicentre se situa a Cam-
prodon la intensitat enregistrada a Tortosa s’associa a l’existència de materials tous o 
Fang de l’Ebre al delta de l’Ebre i vall fluvial on les ones S en propagar-se deforme més 
el terreny. 
 
- El 30 de setembre de 1845 amb rèpliques el 2 d’octubre, 3 d’octubre i 7 d'octubre de 
1845, la població va sentir els efectes dels terratrèmols. El fet posa de manifest la seua 
magnitud propera de 3.0 o superior. L'epicentre sembla que va ser a Tivissa, tot i que 
els efectes van ser semblants a Vandellòs i Pratdip. Associats a aquest sisme tenen lloc 
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moviments de massa considerables, formació d’esquerdes enormes i cicatrius semicir-
culars a la serra de Llaveria. Algunes esquerdes a l’església de Tivissa. 
 
- 31 de març de 1885, sentit a Tortosa 
 
Tot i això, es disposa d’algunes dades dels terratrèmols més propers en el temps: 
 
- 26 de gener 1917 (41º 11'N; 0º 46'E) , intensitat V, amb epicentre situat a Bellmunt de 
Siurana. 
  
- 10 de juliol de 1923, sentit a Tortosa, epicentre límit d’Osca i Saragossa  
- 19 de novembre de 1923, sentit a Tortosa, epicentre Val d’Aran. 
 
- 2 de Juny 1930 (40º 45'N; 1º 05'E), intensitat V. Va ser registrat per l’observatori Fa-
bra. 
  
- 2 d'Abril 1960 (41º13'N, 1º13'E), intensitat V. 
 
- 8 d'Octubre 1984 (41º17'N, 1º18' E), intensitat IV; magnitud 3'4. 
 
A partir de 1977, es disposa de dades instrumentals. La xarxa d’estacions sísmiques 
properes a les Terres de l’Ebre queda ampliada -s’instal·len les estacions MLS. EPF y 
SQD- en que les ja existents -EBR i FBR- milloren la seua instrumentació. La precisió 
per situar els epicentres amb dades instrumentals no és definitiva; augmenta amb el 
nombre d’estacions sísmiques properes a la zona del sisme.  
 
Els terratrèmols. A partir de 1906 fins als nostres dies, és el període instrumental. A 
continuació es representen els terratrèmols més propers a la zona d’estudi. Terratrè-
mols consultats: Veure a annex dades sísmiques. 

Registre sísmic (1845-2008)
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Figura 02. Localització dels epicentres sísmics més propers a la zona d’estudi 
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Dels anteriors terratrèmols es conserven a l’Observatori de l’Ebre de Roquetes alguns 
registres, dels que cal destacar: 
 
- 1932-11-11. Es va sentir amb seguretat a Roquetes de III F.M. A Tortosa es va sentir 
més fort i possiblement arribà a IV de la mateixa escala. A l’Arrabal de S. Llatge va tom-
bar uns pilars d’una parra; a Aldover unes parets d’una casa ruïnosa. A Tortosa es va-
ren sentir sorolls que uns van apreciar com una explosió llunyana i altres com el pas 
d’un camió molt pesat. A Santa Bàrbara es va sentir també, tot i que dèbilment. 
 
- 1976-5-21. Es va sentir a Tortosa i proximitats (Vinallop, Masdenverse, Mas de Barbe-
rans). 
 
- 1995-2-8. Es va sentir a la Ràpita 
 
D’alguns dels terratrèmols registrats disposem de la distància des de la zona d’estudi a 
l’epicentre. A partir d’estes dades es presenta la figura següent, d’on es desprèn que els 
terratrèmols es concentren principalment a una distància de 80-100 km i una magnitud 
mitja de l’ordre de 3  

MAGNITUD-DISTANCIA (1960-1999)
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Figura 03.- Relació entre distancia de l’epicentre i la magnitud 
 
La profunditat dels terratrèmols no és massa significativa, el 60 % són de caràcter su-
perficial, menys de 5 km. El 3% a menys de 20 km. 
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Figura 04.- (http://www.igc.cat/web/ca/sismologia_atles_risc.html) Zones sísmiques amb intensi-
tat esperada. 
 
En relació a la característiques constructives de les muralles , el risc sísmic s’estima se-
gons la Norma de Construcción Sismoresistente, RD 997/2002, de 27 de setembre, on 
s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general edificació (NCSR-02). 
 
Terme municipal de Tortosa 
Acceleració sísmica bàsica ab/g=0,04;  
Coeficient de contribució K=1.  
 
L’acceleració sísmica de càlcul és: ad = ab. on, ad, és l’acceleració sísmica de càlcul; , 
coeficient adimensional de risc, considerat en funció del temps de vida de la estructura 
en anys, t, =(t/50)0,37; ab, és l’ acceleració sísmica bàsica. 
 
Considerant t=100 anys s’obté una ad>0,06g. S’estima que una acceleració sísmica de 
càlcul inferior a 0,06g no genera sol·licitacions y conseqüentment no és obligatòria 
l’aplicació de les previsions de la Norma. 
 
En relació als diferents nivells del subsòl se’ls atribueix un coeficient d’influència global 
a partir de la equació: 
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:  
-Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propa-
gació d’ones elàstiques transversals o de cisalla, vS> 750 m/s. Coef. C=1,0 
- Terreny tipus II: Roca mol fracturada, sòls granulares densos o cohesius durs. Veloci-
tat de propagació d’ones elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s  vS>400 m/s. 
Coef. C=1,3 
 
- Terreny tipus III: sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma 
a molt ferma. Velocitat de propagació d’ones elàstiques transversals o de cisalla, 400 
m/s  vS > 200 m/s. Coef. C=1,6 
 
- Terreny tipus IV: sòl granular solt, o sòl cohesiu bla. Velocitat de propagació d’ones 
elàstiques transversals o de cisalla, vS 200 m/s. Coef. C=2.0 
 

 

GRUIX COEF. C
10 1.3
15 1.4
5 1

C = 1.35
.3

 

 
Aproximació a la caracterització del massís rocós 
 
La caracterització del massís rocós s’estima a partir de les orientacions del CTE (Tablas 
D.5 a D.12) y la classificació del massís rocós a partir del Mètode de Bieniawski, el qual 
estima les propietats a escala del massís rocós aplicant per a cada tipus de terreny un 
RMR (Rock Mass Rating) que depèn de diversos paràmetres. 
 
Les orientacions dels sistemes d’esquerdes de tracció observades s’ajusta a les orien-
tacions dels talussos. A nivell d’exemple s’adjunta el diagrama d’orientacions preferents 
al massís rocós de graves poligèniques del Bonet. 
 
Per estimar valors de compressió simple del massís rocós s’utilitza el martell Schmidt, el 
qual permet establir correlacions amb resistència a la compressió simple (qc). 

 

Valors obtinguts per al martell Schmidt en 
posició horitzontal 
Graves monogèniques 
Schmidt(min)= <10 
Schmidt(mig)= 15-25 
Schmidt(max)=30 
Graves poligèniques 
Schmidt(min)= <10 
Schmidt(mig)= 20-30 
Schmidt(max)= 60 
qc= 150-200 kg/cm2  
 

NIVELL MATERIALS TIPUS DE SÒL 
Graves  II 

Argiles i carbonats  III 
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Per a les zones més desfavorables del massís rocós pròximes al talús es consideren els 
següents paràmetres. 
 
qu kg/cm2 >1000 500-1000 250-500 50-250 <50   
Valoración 12 7 2 4 2 1 

RQD % 90-100 75-90 50-75 25-50 <25   
Valoración 20 17 13 6 3 6 

Diaclasas sep. >2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m   
Valoración 20 15 10 8 5 17 
Persistència <1 1-3 m 3-10 m 10-20 m 20 m   
Valoración 6 4 2 1 0 2 
Obertura 0 <0,1 mm 0,1-1 mm 1-5 mm 5 mm   
Valoración 6 5 4 1 0 0 
Rugosidad Muy rugosa Rugosa Liger. rugosa lisa Espejo de falla   
Valoración 6 5 3 1 0 5 
Relleno  No hay Duro <5mm Duro >5mm Blando <5mm Blando >5mm   
Valoración 6 4 3 2 0 2 
Meteorización No afectado Ligerament moderado alto Descompuesto   
Valoración 6 5 3 1 0 3 
Orientación 
diaclasa Muy favorable Faborable Medias Desfaborable 

Muy desfabora-
ble   

para cimentaci-
ón 0 -2 -7 -15 -25 -2 
para taludes 0 -5 -25 -50 -60 -5 
Agua Seco Liger. húmedo húmedo goteo Fluyendo   
Valoración 15 10 7 4 0 10 

          RMR = 40 

            Classe IV 

            Qualitat dolenta 

           Cohesió 1-2kg/cm2 

           Àngle R. 15-25º 

          E (T/m2) 5623 

 
Per al conjunt del massís rocós es consideren iguals valors a excepció de la separació 
de diàclasi de 20, fet que fa variar la classificació del massís en: 
 

RMR = 43 

  Classe III 

  Qualitat Mitja 

 Cohesión 2-3kg/cm2 

 Ángulo R. 25-35º 

E (T/m2) 6683 

5.8.1.2.2. Causes antròpiques 

Ha estat la continua acció de l’home amb la necessitat d’aixoplugar-se de la intempèrie 
la responsable de construir cavitats. Aquest fet representa amb el pas del temps i les 
continues excavacions un risc afegit a les estructures superiors, en el sentit de potenciar 
la inestabilitat.  
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L’exemple més evident el trobem al passeig de S. Joan sota del castell de la Suda, on 
es trobem blocs basculats associats a processos d’excavació dels materials subjacents. 
 
L’existència d’excavacions antròpiques a la base de la Suda, Orleans i altres indrets 
suggereix que aquests excavacions poden acabar sent causa de patologies. 
 

 

Situació fotos 

 
F.05 Línia nega = direcció del talús. Línies roges= direcció de l’esquerda de tracció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.- Bloc de Graves Poligèniques (Qp2) 
cimentades. Les excavacions arqueològi-
ques suggereixen que es tracta d’un bloc 
caigut desprès de l’època romana i abans 
del s.XII. El Bloc de la placeta a la Costa 
dels Capellans te restes arqueològiques a 
la part inferior, aquest bloc podria haver 
caigut en temps històrics. 

A2.- Bloc de Graves Poligèniques (Qp2) 
cimentades i crostes carbonatades (Qm) a 
la part superior (detall fotogràfic). La seua 
posició respecte la base de les muralles 
suggereix que es tracta d’un esllavissa-
ment i caiguda de blocs anteriors a la 
construcció de les muralles. Lateralment 
s’observa una zona que mostra unes ex-
cavacions a la base de la formació con-
glomeràtica. Este fet suggereix que alguns 
dels blocs esllavissats o caiguts puguin te-
nir el seu origen a una sobreexcavació que 
va desestabilitzar els blocs i afavorir la se-
va caiguda. La disposició de les capes in-
clinades cap al talús d’origen, suggereix 
una caiguda rotacional. 
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A3.- Bloc basculat a la base de la torre. Suggereix que va esllavissar-se abans de la 
construcció. L’existència de petites coves degudes a l’excavació antròpica ens sugge-
reix plantejar la hipòtesi que: el conjunt dels blocs basculats al Passeig de S. Joan són 
anteriors a la construcció de les muralles; les causes de l’esllavissada que les va origi-
nar podria ser l’excavació de coves a les argiles i carbonats (Qp1) que hi ha per sota de 
les Graves Poligèniques (Qp2) de manera que es produeix una desestabilització del ta-
lús i s’esdevingué una esllavissada rotacional 

 
 

  
                              A4                                                    A5 
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Figura 06.- Model teòric de l’esllavissada dels blocs de la ronda se S. Joan degut a ex-
cavacions antròpiques i desestabilització dels blocs de graves poligèniques 
 

5.8.1.2.3. Alteració de l’entorn 

  
 
La possibilitat de disposar d’imatges d’arxiu històric ens permet comparar el paisatge 
associat a la muralla de Remolins. El rebliment de la zona i les alteracions puntuals del 
talús natural, tot i no disposar d’evidències definitives, no deixen de ser actuacions en 
l’entorn proper de les muralles que poden afavorir assentaments diferencials i conse-
qüentment patologies a les cimentacions properes.  
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Imatge retrospectiva del paisatge amb poca vegetació a l’entorn del castell d’Orleans. 
En l’actualitat la vegetació ho ha colonitzat totalment. 
 
 

 
 
Imatge històrica de les muralles al barri de Ferreries, amb el pont de barques i el cap de 
pont parcialment enderrocat a la zona de Ferreries 
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Acumulació de terres i enderrocs al peu de la muralla de Avançades 1 
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5.8.1.3. Patologies properes als sectors de les muralles 

Tot i no afectar directament el conjunt de muralles de Tortosa, es descriuen a continua-
ció dos situacions que representen patologies que mostren el grau d’evolució del talús i 
possibles conseqüències i actuacions. Ens referim a la caiguda de blocs del talús del 
Seminari i l’esllavissada rotacional associada al talús del Sitjà-cine Fèmina 
 
Caiguda del bloc de roca del Seminari 
El seu origen, tot i discutit es pot associar a pluges. 

 
Emplaçament. Patologies degudes a esquerdes de tracció en el massís rocós.  
Línia nega = direcció del talús. Línies roges= direcció de l’esquerda de tracció 
 
Pluges 14 0ctubre de 1986.  

01/10/1986 36.5 
02/10/1986 16.8 
04/10/1986 1.1 
06/10/1986 0.5 
07/10/1986 0.05 
11/10/1986 10 
12/10/1986 6.1 
13/10/1986 68.2 
16/10/1986 21.8 
17/10/1986 12.6  

Caiguda bloc de roca de 14x7x5 m 
De l’informe IBERINSA (1987) es desprèn 
que l'origen de la caiguda del bloc s’ha 
d'associar a les precipitacions del mes 
d’octubre. Que l’existència de la piscina no 
ha estat la causa immediata dels despre-
niments, però sí d’alguna manera, causa 
remota. Aports mínims amb el pas del 
temps poden disminuir les característiques 
geotècniques dels materials infrajacents. 
Solució adoptada va ser la de construir un 
mur pantalla amb ancoratges. 
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Murs de contenció amb ancoratges i ni-
vells de gabions. Resulta una imatge poc 
atractiva. En els hipotètics casos en que 
s’hagi d’utilitzar esta tècnica caldria pre-
veure un revestiment amb pedra adequa-
da emulant la formació rocosa de base o 
la de les muralles 
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5.8.1.4. Quadre d’estat de conservació 

El següent quadre de conservació és el resultat d’un estudi pluridisciplinar detallat del 
conjunt a nivell urbà i dels elements constituents dels sectors. S’hi enumeren tan les 
causes com els danys –un binomi inseparable- que l’afecten; el coneixement d’ambos 
és imprescindible a fi d’establir-ne les intervencions. 
 
L’ENTORN (alteració de paisatge natural / antròpic, actes de vandalisme) 
 
EVIDENCIES GEOLÒGIQUES: BASE NATURAL  
 
Rebaix de nivell de base 
Acumulació de volums de terra / runa a la base  
Soscavació / erosió en base rocosa 
Fissures / esquerdes 
 
EVIDENCIES GEOLÒGIQUES: MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Colònies de microflora / dipòsits superficials 
Fissures / esquerdes 
Disgregació de pedra / maó 
Descomposició de morter fàbrica (maçoneria, pedra treballada, tàpia) / de arrebossats 
Fractura amb pèrdua de volum 
Humitat  
 
EVIDENCIES CONSTRUCTIVES: ELEMENTS CONSTRUÏTS 
 
Plantes superiors 
Fissures / esquerdes 
Falta de volum  
Elements construïts posteriorment / tapiat 
Falta de porta d’entrada 
Desguàs tapiat 
Humitat  
Degradació de coronament: plantes, falta de volum, descomposició de morter 
Intervencions històriques 
 
Instal·lacions 
 
Falta d’instal·lació elèctrica 
Instal·lació elèctrica insuficient 
Falta d’instal·lació de fontaneria 
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5.8.1.5. Fitxes de l’estat de conservació  
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Sector 1. Muralles del castell de Sant Joan o de la Suda 
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Com a introducció a les fitxes de l’estat de conservació de les muralles de Tortosa apor-
tem la traducció d’un document en llatí de l’any 1319 que parla de manera molt elo-
qüentment de danys en el castell de la Suda, concretament en la torre Blanca (torre 2). 
 
 A la il·lustre senyora Maria, Reina d’Aragó per la gràcia de Déu, estimada esposa meva. 
Jaume també per la gràcia de Déu rei d’Aragó, etc. Salutació i afecte de sincera estimació. 
 
 Us fem saber que Guillem de Ceret que viu, com sabeu, dins del nostre castell de Torto-
sa, a través d’una carta seua ens havia insistit recentment que la reparació dels edificis i murs 
de dit castell era molt necessària, especialment per les grans pluges que havia hagut a la ciutat 
de Tortosa. 
 Ara també el mateix Guillem ens ha tornat a escriure sobre això, explicant que el diu-
menge passat, de nit, es va desprendre una gran pedra del singlet contigu on va ser fonamen-
tada i construïda la Torre Blanca, que està aprop de la Torre Rodona de cara al riu Ebre, i que 
ràpidament hauria de fer-se la reparació amb obra d’argamassa, i, a més, que si continuessin 
les pluges, les roques podrien debilitar-se i fins i tot arruïnar-se la dita Torre Blanca i gran part 
dels murs, que, en cas de produir-se, causaria un gran dany a les cases de la ciutat situades 
sota els mateixos murs. 
 També m’ha explicat Guillem de Ceret que l’any que Vós i Nos vam ser a Tortosa, on 
vaig celebrar Corts generals, es va presentar un ordenament i mandat que dels impostos de la 
Batllia s’haurien de posar cada any 500 sous de la vostra part i de les rendes, 500 sous de la 
nostra part per a la reparació dels murs i de les edificacions del castell, cosa que fins ara ha es-
tat observada i que s’ha descurat només últimament. 
 Donat que Nos hem escrit expressament a Arnau d’Agramunt, el Batlle de la vostra ciu-
tat, que de les rendes (profits) de dita Batllia, pertanyents al nostre Consell immediatament pose 
500 sous i després, cada any, altres 500 sous on més menester sigui en reparació del que s’ha 
dit; convé i tenim per bo que Vós de seguida feu un exprés mandat al vostre Batlle, perquè de 
les vostres rendes de la dita ciutat, segons el nostre esmentat ordenament, pose et retorne de 
seguida uns altres 500 sous i d’ací en avant, cada any, altres 500 sous en la mateixa reparació 
allà on més urgent sigui. 
 Podeu comprendre el perill que pot haver en la demora i no es convenient que en el 
temps en què teniu assignada la ciutat, els edificis i els murs de l'esmentat castell es destruei-
xin, cosa que no ha passat en temps anteriors. 
 La vostra carta, que haureu enviat al vostre Batlle, manem sigui portada al nostre Con-
sell (Cort) pel correu missatger personalment. 
 Tarragona, VIII de les Kalendes de febrer. Any del Senyor 1319.  
 

J.E. MART͎EZ FERRANDO, Jaime II de Arago Su vida familiar, II, p. 231-232 
 

 
 Castell de la Suda al principi del segle XX, arxiu Borrell 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 
 
S1-0. Base natural. Panoràmica des del Bonet del castell de la Suda. S’observa clara-
ment la superfície de contacte de les argiles i carbonats (Qp1) amb les graves poligèni-
ques (Qp2). 
 

 
 
 

 
 
Emplaçament. Patologies degudes a esquerdes de tracció en el massís rocós. 
Linia nega = direcció del talús. Linies roges= direcció de l’esquerda de tracció 
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S1-1.1. Tram 1. Vista inferior de la torre 2. S’observen a la part superior una esquerda 
oberta (5-7 cm) que afecta a una finestra, al tram mig s’observa una esquerda rugosa 
oberta-(2-4 cm) que afecta directament a les graves poligèniques (Qp2). 
S1-1.2. Tram 1. Vista superior de la patologia que afecta la torre 2. A la part superior de 
la torre s’han realitzat excavacions arqueològiques sense deixar un sistema de drenatge 
adequat. Aquest fet ha condicionat la filtració d’aigües pluvials entre els materials de re-
bliment que poden actuar de manera expansiva, tot afavorir la deformació dels materials 
i generar deformacions o trencament del parament. Paral·lelament a la base s’observa 
una esquerda que desestabilitza la torre.  
 

  
 
S1-2.1., S1-2.2. Tram 3. S’observa una esquerda oberta a la base natural (10-15 cm). 
La vegetació de l’entorn pot afavorir eixamplar la esquerda de tracció ocasionada per la 
descompressió de la formació de graves poligèniques )Qp2) en la proximitat del talús.  
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S1-3.1. Tram 3 i 4. Esllavissada. Les pluges d’abril 2002 van humitejar considerable-
ment el terreny i les de principi de maig 2002 van ser el detonant de l’esllavissada el dia 
9 de maig de 2002. Foto retrospectiva prèvia a produir-se l’esllavissada. S’observen tes-
timonis de guix de esqueres obertes per valorar els moviments del mur. (Foto amable-
ment cedida per Margarida Genera) 
 

 
S1-3.2. Tram 3 i 4. La pèrdua de càrrega dels materials que actuen de nivell de cimen-
tació condiciona el lliscament del murs i s’obren esquerdes. A continuació amb l’aport 
d’aigües torrencials es produeix l’esllavissada. 
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S1-3.3., S1-3.4. Tram3 i 4. Zona amb actuació de recuperació de la esllavissada. En 
conjunt s’observen humitats a la base del mur. L’origen de les aigües s’entén, ha de ser 
per filtració de pluja i/o petites fugues de la xarxa de distribució que s’acumulen amb el 
pas del temps. L’esllavissada es dóna en materials de rebliment on s’ha dut a terme re-
paració de la patologia. El dia 29-10-2010 es retirada del sistema d’apuntalament. 
 

  
 
S1-10.1. Tram 6. Base natural, patologia històrica. Processos de soscavació van ser 
motiu de preocupació i aplicació de tècniques d’estabilització a finals del s. XVIIIl. 
L’existència de cavitats sota els murs posaven en perill l’estabilitat de la muralla a la 
costa dels Capellans. Es va construir un mur inclinat per a sosteniment de la muralla.  

 
Plànol de l’any 1795 realitzat per l’enginyer militar Saliquet Negrete (arxiu Servicio histó-
rico militar, nº 9233) 
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EVIDENCIES MATERIAL I CONSTRUCTIVES 
 
S1-4. Tram 2. Plantes superiors, desguàs tapiat 
S1-5. Tram 2. Plantes superiors, elements construïts posteriorment 
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S1-6. Tram 3. Plantes superiors 

  
 
S1-7. Tram 8. Colònies de microflora, disgregació de pedra, descomposició de morters 

  
 
S1-8. Tram 5. Plantes superiors, fissures / esquerdes, disgregació de pedra / maó, des-
composició de morters. 
S1-9 Tram 5. Plantes superiors, fissures / esquerdes, disgregació de pedra / maó, des-
composició de morters. 
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S1-10.2., S1-10.3. Tram 6, pas de ronda sud. Actes de vandalisme, soscavació. 
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Sector 2: Avançades de Sant Joan 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 

2-1. Subsector 2, falsabraga nord. Aspecte compacte de la formació de graves mono-
èniques (Qm) quan actuen de base de la cimentació  
2-2. Subsector 2, falsabraga sud. Aspecte compacte de la formació de graves mono-
èniques (Qm) quan actuen de base de la cimentació tot i presentar alternança de ni-

 
S
g
S
g
vells gravosos i lutítics compactes 

  
 
S2-3.1., S2-3.2. Subsector 1, glacis. Petites diàclasi afectant a les graves poligèniques 
(Qp2). La seva direcció les associa a que puguen actuar com a esquerdes de tracció 
aparentment estabilitzades. L’esquerda oberta (20 cm) presenta materials de rebliment 
semiactuals. 
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Emplaçament. Patologies degudes a esquerdes de tracció en el massís rocós.  
inies roges= direcció de l’esquerda de tracció Linia nega = direcció del talús. L

 
 
S2-4. Subsector 1, muralla medieval est (costat sud). Esquerdes en els murs perpendi-
culars al talús. Patologies associades a un assentament diferencial de la muralla degut 
a un canvi brusc dels materials de base natural. 

 
 
S2-6. Subsector 2, falsabraga sud. Esquerdes en els murs perpendiculars al talús. 
S’associa a possibles deformacions per descompressió dels materials que actuen de 
nivell de cimentació.  
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S2-7.1, S2-7.2, S2-7.3. Subsector 1, muralla medieval est (costat nord). Esquerdes que 
associa a 

una esquerda de tracció sobre les graves poligèniques (Qp2) degut a la proximitat del 
talús. El seu origen s’associa a la descompressió de la formació rocosa i possibles re-
blaniments de les argiles i carbonats (Qp1) que es troben a la base. La patologia s’estén 
més de 10 m cap a l’interior i afecta a diferents murs de l’entorn. 

afecten a les graves poligèniques (Qp2) de la base natural i a tot el mur. S’

  

  
S2-7.4 Subsector 1, muralla segle XVII. Revestiments de morters de paraments afectats 
per esquerdes, tot suggerint que el moviment general del subsòl continua actiu. 
 

  
Mitjançamt el software Slope s’ha fet una aproximació a l’estat d’equilibri del talús. 
S’estableixen un seguit de superficies probables d’esllavissada i un FS=0,4-0,5 per dos 
geometries i potencies de les formacions geològiques. Fet que suggereix un estat pre-
cari d’estabilitat i que pot anar evolucionant a partir d’aports d’auguia de pluja copiosa. 
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EVIDÈNCIES MATERIALS I CONSTRUCTIVES  
 
S2-5. Subsector 3, falsbraga nord. Murs perpendiculars amb esquerda. La patologia no 
s’associa a una falla del nivell de cimentació, tot i estar molt proper del talús. S’associa 
a deficiència constructiva entre tots dos murs. 

 
 
S1-8. Subsector 3, falsabraga sud. Disgregació de maó, descomposició de morters, fal-
ta de volum.  

 
 
S2-9-Deficiències constructives 
Deficiència constructuva superficial de l’argamassa de contenció 
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S2-10. Subsector 3, mur exterior de cos de guàrd
c

ia. Plantes superiors, colònies de mi-
roflora / dipòsits superficials, descomposició de morters, falta de volum. 

 
 
S2-11. Subsector 3, falsabraga sud. Plantes superiors, colònies de microflora / dipòsits 
superficials, descomposició de morters, falta de volum. 

 
 
S2-12. Subsector 3, falsabraga sud. Plantes superiors, colònies de microflora / dipòsits 
superficials, descomposició de morters, fa a de volum. Presencia de les plantes agreuja 

 disgregació  
lt

la

 
 

   41



Pla director de les muralles de Tortosa 

S2-13. Subsector 2, semibaluard nord. Plantes superiors, colònies de microflora / dipò-
sits superficials, descomposició de morters, disgregació de pedra, esquerdes, reparaci-
ons històriques 

 
 
S2-14. Subsector 2, barbacana nord. Descomposició de morters, falta de volum. 

 
 
S2-15. Subsector 1, muralla segle XVII. Descomposició de morters, falta de volum, es-
querdes. 
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Sector 3. Muralles de barri de Remolins 
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E
 

VIDÈNCIES GEOLÒGIQUES  

3-0. Panoràmica general des del camp de futbol de Remolins. S’observa un nivell infe-
or d’argiles i carbonats (Qp1). Per sobre el nivell de graves poligèniques (Qp2), en 
quest cas afectades per esquerdes de tracció. 

S
ri
a

 
 
S3-1. Muralla sobre argiles i carbonats (Qp1) amb processos de soscavació de la base. 
Poden condicionar futures patologies. 
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EVIDÈNCIES MATERIALS I CON
 
S3-2.1. Tram 2, portal dels Jueus. Construït amb roques de gresos, possiblement pro-
cedents de la conca de l’Ebre en les proximitats de Vinebre i sectors adjacents.  
Disgregació de pedra, descomposició de morte

STRUCTIVES  

rs, colònies de microflora / dipòsits su-
perficials, fractures amb pèrdua de volum. 
 
S3-2.2. Tram 2. Maçoneria restaurada. En general es tracta de blocs de calcàries típi-
ques de l’entorn muntanyós proper. S’han d’atribuir a les descrites com calcàries i mar-
gues (CB) del Barremià. Els blocs de roca de colors roginosos pertanyen a la formació 
de Graves Monogèniques (Qm) de l’entorn proper i s’observa la disgregació de pedra. 
 

  
 
S3-3 Tram 2. Colònies de microflora, fissures, descomposició de morters,  
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S
d

3-4.1., S3-4.2. Tram 3. Soscavació de base, colònies de microflora, fissures / esquer-
es.  

  
 
S3-5. Tram 1, torre. Colònies de microflora, descomposició de morters, degradació de 
coronament. 
S3-6. Tram 1-2. Colònies de microflora, descomposició de morters. 
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Sector 4.Reducte Bonet i muralles adjacent 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 

4-0. Panoràmica general del substrat rocós del Bonet vist des de les Avançades de S. 
oan. S’observa un nivell inferior d’argiles i carbonats (Qp1), superposat el nivell de gra-
es poligèniques (Qp2) i a la part superior les graves monogèniques (Qm). 
4-1. A la base del Bonet s’observa el contacte entre el nivell de graves poligèniques 

(Qp2) i el nivell de graves monogèniques (Qm). 
 

 
S
J
v
S

  
 
S4-2. Tram 3, fossat de fortí Bonet. Base de la muralla amb indicis de soscavació. Po-
den condicionar futures patologies. 
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S4-3. Camí d’escales entre la fo
s
sos. S’associen a la descompressió de la formació rocosa i l’evoliució denatural del ta-
lús. Puntualment s’observen còdols fracturals suggerent el moviment de desplaçament 
vertical que ha pogut tenir. 

rmació rocosa de graves poligèniques i un bloc esllavis-
at. A la zona s’observen altres liniacions d’esquerdes associades a la liniació dels talu-
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Emplaçament. Patologies associades a esquerdes de tracció en el massís rocós. La re-
presentació de les direccions preferents en un diagrama de fracturació posa de manifest 
la relació segons numeració de les diàclasi amb la direcció del talús. 
Linia nega = direcció del talús. Linies roges= direcció de l’esquerda de tracció 

 
 
S4-4. Tram 1, fossat del fortí Bonet. Esquerdes associades a la proximitat del talús 

 
S4-5.1, S4-5.2. Tram 1, fortí Bonet. Conjunt de esquerdes al sostre i lateral de la sala 
(polvorí?) del Bonet. S’associen a possibles processos de esquerdes de tracció en la 
formació de graves poligèniques (Qp2) del subsòl. 
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EVIDÈNCIES MATERIALS I CONSTRUCTIVES I 
 
S4-6, S4-7. Tram 3, fortí Bonet. Colònies de microflora / dipòsits superficials, fissures / 
esquerdes, plantes superiors, disgregació de pedra /maó, falta de volum.  

  
 

4-8 Tram 3, fortí Bonet. Colònies de microflora / dipòsits superficials, fissures / es-S
querdes, plantes superiors, disgregació de pedra /maó, falta de volum. 

 
 
S4-9 Tram 3, fortí Bonet, pati. Esquerda que s’associa a deficiència constructiva entre 
tots dos murs. 
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S4-10. Tram 3, fortí Bonet des de baluard Carme. Degradació de coronament.  

 
 
S4-11. Tram 2, muralla. Colònies de microflora / dipòsits superficials, disgregació de 
pedra /maó, descomposició de morters, falta de volum.  

 
 
S4-12. Tram 1. Reparacions històriques, colònies de microflora, plantes superiors, fissu-
res, disgregació pedra / maó, descomposició de morters, falta de volum. 

4-13. Tram 1. Plantes superiors, disgregacS ió pedra / maó, descomposició de morters, 
falta de volum. 
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Sector 5. Muralles de barri del Rastre: Santa Clara i del portal de 
l’Olivar 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 
 

5-1.1., SS
c

5-1.2. Tram 1, portal d’Olivar. Esllavissades de caràcter local afectant murs de 
ontenció sobre materials de rebliment corresponents a la formació de col·luvions . 

  
 
EVIDENCIES MATERIALS I CONSTRUCTIVES  
 
S5-2.1., S5-2.2. Tram 2, Santa Clara. Colònies de microflora, fissures / esquerdes, des-
composició de morter, degradació de coronament.  
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S5-3. Tram 2, Santa Clara. Colò
c

nies de microflora, descomposició de morter, degrada-
ió de coronament, falta de volum. 

  
 
S5-4. Tram 2, Santa Clara. Colònies de microflora, fissures / esquerdes, degradació de 
coronament. 
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Sector 6. Fortificació de turó Sitjar 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 
 
S6-1. Tram 1. baluard Carme. Base de la cimentació, sobre Graves Monogèniques 

m) de la muralla reforçada amb lloses de carbonats aparentment pertanyents al Ce-
omanià (provable procedència de les canteres de La Carroba).  
6-2. Tram 2. Cortina. Visió general de materials compactes de Graves Monogèniques 
m) que configuren la base de la cimentació. 

(Q
n
S
(Q

  
 
S6-3. Tram 3. Esquerdes subverticals afectant graves poligèniques. S’associen a pro-
cessos de descompressió. 
S6-4. Tram 5. Esquerdes subverticals afectant graves poligèniques. S’associen a pro-
cessos de descompressió. 
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S6. Tram 6. Patologia i intervenc
n
del mateix any.  

01/09/1963 0.1 

ió històrica. Esllavissada rotacional del Sitjà-cine Fèmi-
a. Es valora una antiga esllavissada de 1963 relacionada amb les pluges del setembre 

02/09/1963 0.05 
03/09/1963 0.6 
04/09/1963 0.1 

 Cartografia aproxi-

l’esllavissada i límits 
mada de 

actuals. El punt blau 
representa un petit 
manantial. Actual-
ment es troba al so-
terrani de l’edifici, 
sent drenat de ma-
nera automàtica 
amb un mecanisme 
d’elevació. A finals 
de 1990 l’extracció 
era de l’ordre de 10 
m3/dia.  
 

11/09/1963 30.4 
12/09/1963 4.6 
13/09/1963 63.3 
14/09/1963 59.7 
15/09/1963 43 
16/09/1963 3.5 
17/09/1963 48.3 

 
Pluges enregistrades 
a l’Observatori de 
Ebre. l’

   
 
El règim de pluja associat a unes condicions precàries d’equilibri del conjunt de les for-
macions geològiques afavoreix l’esllavissada. 
 
S6-5.1., S6-5.2. Sistema de diàclasi subperpendiculars a la zona alta de l’esllavissada 
del Sitjar-cine Fèmina. 
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S6-6.1., S6-6.2.,-Esquerdes de tracció subparal·leles a la zona alta de l’esllavissada del 
Sitjar-cine Fèmina. 

  

den observar sugge-
a part de la muralla. 

 
a i geometria de les estructures que es po
assa important que va afectar a una bon

 una esllavissada rotacional 

S6. Tram 6. Foto històric
reixen un moviment en m
En conjunt s’interpreta com
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EVIDENCIES MATERIALS I CONSTRUCTIVES  
 
S6-20. Tram 1.2. Torre medieval. Colònies de microflora, esquerdes, descomposició de 
morters, falta de volum. S’observa la formació de Graves Poligèniques (Qp2) sobre les 
Argiles i Carbonats (Qp1) actuant indistintament de base de la cimentació. En aquesta 
zona hi ha una petita surgència d’aigua que es recull i drena a l’exterior del recinte em-
murallat.  
S6-11. Tram 1.3. Degradació de coronament. 

  
 
S6-8.1., S6-8.2. Tram 1.3. Colònies de microflora, esquerdes, descomposició de mor-
ters, falta de volum, degradació de coronament. 
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S
sures / esquerdes, falta de volum.  
S6-9. Tram 1.1. i tram 1.2. Baluard Carme- muralla gòtica. Rebaix de nivell de base. 
Base de la cimentació de graves monogèniques (Qm) amb rebliment compactat al cen-
tre de la porta.

6-7. Tram 3. Disgregació de pedra, descomposició de morters, plantes superiors, fis-

 

  
 
S6-10. Tram 1.1. Baluard Carme. Descomposició de morters, plantes superiors, fissures 
/ esquerdes, falta de volum.  

 
 
S6-11. Tram 1.1. Baluard Carme. Descomposició de morters, plantes superiors, fissures 
/ esquerdes, falta de volum.  
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S6-12., S6-13. Tram 1.1. Baluard Carme. Descomposició de morters, plantes superiors, 
fissures / esquerdes, falta de volum.  

  
 
S6-14. Tram 5. Mur de tancament. Degradació de coronament. 
S6-15. Tram 4. Descomposició de morters, falta de volum.  

  
 
S6-16. Tram 4. Plantes superiors, disgregació de maó / pedra, descomposició de mor-

rs. te
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S6-17. Tram 3. Descomposició de morters, fissures / esquerdes, falta de volum.  

 
 
S6-18. Tram 3. Descomposició de morters, fissures / esquerdes, falta de volum.  

  
 

6-19-Tram 2. Descomposició de morters,S  fissures / esquerdes, falta de volum. 
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Sector 7. Fortí D’Orleans 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 
 

 
Emplaçament. Patologies degudes a esquerdes de tracció en el massís rocós.  
Linia nega = direcció del talús. Linies roges= direcció de l’esquerda de tracció 
 
S7-2.Tram 1. Esquerdes subverticals al mur. La proximitat al talús suggereix associar-
les a possibles esquerdes de tracció que afectarien els materials del subsòl. 

 
 
 
 
 
 
 
S7-3. Contacte entre la formació d’Argiles i Carbonats (Qp1 i les Graves Poligèniques 
(Qp2) amb la formació d’un talús subvertical evoluciona amb la caiguada de blocs de 
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roca com els que s’observen al peu del talús degut a pluges torrencials durant el setem-
en sense cap actuació i es converteixen en abocadors 

controlats. Necessitat d’un sistema de neteja i manteniment 
bre de 1990. Estes zones qued
in

 
 

01/09/1990 0.05 
08/09/1990 0.3 
09/09/1990 4.7 
15/09/1990 2.8 
16/09/1990 0.5 
20/09/1990 0.05 
25/09/1990 16.5 
29/09/1990 0.3 
30/09/1990 2  

Pluges a l’Observatori de l’Ebre durant el mes d’octubre de 1990. Tot i que aparentment 
no són significatives la caiguda de bloc s’associa a procesoso evolutius de la meteorit-
zació sobre els sistema d’esquerdes existent 
 
EVIDÈNCIES CONSTRUCTIVES I MATERIALS 
 
S7-1.Tram1. Fractura amb pèrdua de volum degut a l’impacte de bala.  Alteració de la 
base de la muralla sobre materials poligènics (Qp2)  

 
S7-4. Tram 2. Disgregació de pedra, descomposició de morters, falta de volum, plantes 
superiors. 
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7-5. Tram 1. Disgregació de pedra, descomposició de morters, falta de volum, plantes 
uperiors, intervencions historiques 

 

S
s

 
 
S7-6. Tram 1. Disgregació de pedra, falta de volum, plantes superiors, colònies de mi-
croflora 

 
 
S7-7. Tram 2. Falta de volum, plantes superiors 
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S7-8. Tram 2. Falta de volum, plantes superiors, colònies de microflora. 

 
 
S7-9. Tram 2. Falta de volum, plantes superiors, 
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Sector 8. Fortificació de les Tenasses 
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EVIDENCIES GEOLÒGIQUES 
 
S
c

8-1. Subsector 2. Soscavació a la base de la construcció, com a motiu d’afeccions 
onstructives. 

S8-2. Subsector 2. Soscavació a la base de la construcció, possiblement associat a 
processos erosius augmentats per l’acció antròpica. 

  
 
S8-3. Subsector 3, revellí. Soscavació / erosió a la base de la construcció. 
S8-4. Subsector 1, semibaluard est. Soscavació a la base, possiblement associat a pro-
cessos erosius augmentats per l’acció antròpica. 

  
 
S8-5. Subsector 2, mur exterior est. Esquerdes de tracció en el murs associat a infiltra-
cions d’aigua que agreugen la inestabilitat de la base. 
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S8-6. Subsector 2, mur exterior 
c

est. S’observen les graves poligèniques (Qp2) amb sos-
avacions.  

 
 

8-7 Subsector 2, mur exterior es . S’observen les graves poligèniques (Qp2) i graves S t
monogèniques (Qm) amb soscavacions / erosió.  

 
 

8-8. Subsector 2, mur exterior est  S’observen les graves poligèniques (Qp2) i graves S .
monogèniques (Qm) amb soscavacions. 
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EVIDÈNCIES MATERIALS I CONSTRUCTIVES 
 
S8-9. Subsector 2, semibaluard est. Plantes superiors, colònies de microflora, fissures / 
esquerdes, descomposició de morters, falta de volum, desguàs tapiat. 

 
 
S8-10. Subsector 2, fossat. Soscavació / erosió en la base, acumulació de volums de 
runa, descomposició de morters, degradació de coronament. 

 
 
S8-11. Subsector 2, fossat. Soscavació / erosió en la base, descomposició de morters, 
degradació de coronament, plantes superiors. 
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S8-12. Subsector 2, fossat. Descomposició de m
s

orters, disgregació de pedra, plantes 
uperiors. 

 
 
S8-13. Subsector 2, revellí. Plantes superiors, falta de volum, fissures /esquerdes. El 
espreniment del volum construït deix nt observar els nivells de crostes carbonatades d a

dels trams superiors de la formació de graves monogèniques (Qm) sobre les que s’ha 
construït /adossat la fàbrica. 

 
 
S8-14. Subsector 2, semibaluard oest. Plantes superiors, fissures / esquerdes, descom-
posició de morters, falta de volum. 
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S8-15. Subsector 2, semibaluard oest. Plantes superiors, fissures / esquerdes, descom-
posició de morters, falta de volum. 

 
 
S8-16. Subsector 2, semibaluard oest. Plantes superiors, acumulació de volums de ru-
na. 

 
 
S8-17. Subsector 1, semibaluard est. Plantes superiors, fissures / esquerdes, descom-
posició de morters, falta de volum. 
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S8-18. Subsector 1, semibaluard est. Plantes superiors, fissures / esquerdes, descom-
posició de morters, falta de volum. 

 
 
S8-19. Subsector 1, placeta sud. Plantes superiors, falta de volum, acumulació de runa, 

lements construïts posteriorment. e

 
 
S8-20. Subsector 1, placeta sud. Plantes superiors, falta de volum, acumulació de runa, 
elements construïts posteriorment. 
S8-21. Subsector 1, semibaluard oest. Degradació de coronament. 
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S8-22. Subsector 1, semibaluard oest. Degradació de coronament, plantes superiors. 

 
 
S8-23. Subsector 1, l’entorn sud. Plantes superiors. 
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5.8.1.6. Síntesi d’estat de conservació 

El conjunt de muralles està construït sobre tres formacions geològiques: Graves Mono-
gèniques (Qm), Graves Poligèniques (Qp2), Argiles i Carbonats (Qp1). Les Graves Mo-
nogèniques (Qm) i Graves Poligèniques (Qp2) mostren una bona capacitat portant, les 
Argiles i Carbonats (Qp1) no tenen tan bones característiques portants i localment po-
den presentar propietats expansives.  La geologia i geomorfologia de l’espai muralles 
comporta la coexistència amb un talús d’alçades superiors als 6-8 m.  
 
Els materials sobre els que se cimenten les muralles són de caràcter granular amb 
graus de cimentació desiguals i afectats per esquerdes o diàclasi. L’origen de les es-
querdes o diàclasi no s’associen a fenòmens tectònics, són degudes a processos de 

 la proximitat del talús, l’acció de les aigües de pluja 
s varia entre pocs mil·límetres i de-
s de terres que modifiquen el grau 

d’humitat en períodes de pluja.  
 
Les característiques de les formacions rocoses detrítiques comporten valors d’infiltració 
d’aigua mitja alta. Les pluges màximes són les que arriben a afectar més les caracterís-
tiques geotècniques del massís rocós. S’infiltren a favor de les esquerdes o diàclasi, 
renten els materials fins disminuint la capacitat portant i faciliten la caiguda de blocs 
menuts i mitjans. Tant a les graves monogèniques com poligèniques no s’han observat 
processos significatius de dissolució. La infiltració arriba fins a la formació d’Argiles i 
Carbonats de manera que es perd capacitat portant i facilita l’esllavissada rotacional. Un 
bon sistema de drenatge o la impermeabilització dels terrenys s’ha de contemplar com 
un procés bàsic per garantir o allargar l’estabilitat dels murs propers als talussos. 
 
La sismicitat de la zona, tot hi haver algun terratrèmol històric que va poder afectar di-
rectament les muralles, no sembla representar en l’actualitat un risc afegit a l’estabilitat 
dels talussos i de les muralles, tot i que no es pot descartar. 
 
El massís rocós en les proximitats del talús mostra una qualitat de Classe III degut a la 
descompressió pròpia dels materials. Es posa de manifest que l’orientació de les es-
querdes de tracció s’ajusten a l’orientació natural dels diferents talussos existents i són 
causa evident de patologies a les muralles properes al talús. 
 
L’activitat antròpica d’excavar refugis a la base dels talussos afavoreix la inestabilitats 
del massís rocós. S’ha d’evitar i en el millor dels casos construir murs de sosteniment 
adients als esforços existents. 
 
Al final de la síntesi de l’estat actual de les muralles i fortificacions -que presenten grans 
zones de progressiva ruïna- podem afirmar que la seva degradació es el resultat d’unió 
de diversos factors tals com les característiques del subsòl, fenòmens meteorològics, 
acció antròpica i. Finalment, la falta de manteniment. 

descompressió del massís rocós per
i la vegetació arbustiva. L’obertura de les esquerde
címetres. Les esquerdes poden presentar rebliment
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5.8.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ  

enció d’enginyers 
ilitars que concebien nous elements defensius que completessin un sistema fortificat 

adament aquest projecte ha quedat per concloure, tot i 

, hem 

edieval, durant els episo-

strucció i el diferenciar amb colors l’obra antiga, la nova i 
 projectada constitueix una informació de primer ordre respecte a les fortificacions. 

aluards; les primeres avançades 
                                                     

5.8.2.1. Documentació gràfica 

Com ja s’ha dit, Tortosa, per la seva condició històrica de ciutat “clau” de Catalunya, és 
a dir, ciutat estratègica militar, i pel fet d’haver estat considerada plaça forta va merèi-
xer, al llarg dels segles i ,en concret, a partir del s. XVII, l’interès i l’at
m
cada cop més complex. Aquesta activitat anava paral·lela a la plasmació gràfica de 
plantes generals de la ciutat o dibuixos sectoritzats. Gràcies a aquesta singularitat 
comptem amb una sèrie planimètrica històrica molt extensa que es calcula en més de 
tres-cents plànols. En aquest sentit, cal valorar molt positivament la tasca que fa uns 
anys van començar des del COAC, juntament la delegació de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre, de catalogar la integritat de tot aquest fons molt dispers a fi de poder publicar-
ne un atles recapitulatiu. Malaur
la feina ja realitzada, fet que ens dificulta la feina per a poder encarar un apartat valora-
tiu.  
 
Encara que la quantitat de plànols històrics de Tortosa sigui extensa, cal dir també que 
bona part d’ells, tot i diferents, són còpies coetànies d’uns dels altres. Com que 
l’objectiu de l’annex1 en cap cas és de mostrar un catàleg exhaustiu, motiu d’un altre 
meritori treball, s’ha fet una selecció representativa, tot tenint en compte la varietat cro-
nològica, tipològica i de procedència, essent molt conscients que s’han omès, per raons 
logístiques, plànols de gran interès però que queden representats per altres d’un model 
semblant. Tenint en compte la informació que ens donen sobre les fortificacions
agrupat els plànols en diferents 4 apartats: 3 que representen la planta general de la 
ciutat en diferents etapes cronològiques i 1 sobre plantes sectorials. A més, en un altre 
grup hem inclòs una sèrie de dibuixos sobre elements fortificats.  
 
El primer grup (A) és el dels plànols de planta general a on s’aprecia la incorporació 
dels primers elements defensius d’època moderna i que corresponen al s. XVII. Es co-
mença amb el plànol de Miguel González de Mendoza de 1642. de l’Archivo General de 
Simancas (1) que ens mostra, en projecte o en execució, aquells elements propis dels 
sistemes fortificats moderns i que es van afegir a l’antic clos m
dis bèl·lics i pre-bèl·lics de la guerra dels Segadors. Sens dubte aquest és l’exemplar de 
més interès donat que es planteja com el complement gràfic d’un informe sobre les 
obres constructives del moment. En anotar-se a la llegenda, de forma pormenoritzada, 
cadascun dels elements en con
la
  
Les següents representacions, totes elles del segle XVII, obra de Beaulieu i de Borsano 
(2, 3 i 4) plasmen ja aquest nou circuït acabat de la ciutat a on destaquen com a noves  
incorporacions: les fortificacions del Sitjar amb tres b

 
1 Volum 1, annex 5.2. 
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del castell de la Suda, la fortificació interna de la Cortadura, baluards del Temple i de 

fort de Bonet que es representa com una mena de torre aïllada (2 i 3) i el castell o fort 
t més reduïda que l’acabat definitiu del s. XVIII.  

ren una atractiva i acolorida col·lecció, cal dir que respecte al dibuix del recinte for-
ficat de la ciutat no se’n destaquen gaires diferències. Com se sap, era una pràctica 

ample de la ciutat a fi 
e poder comprovar l’evolució destructiva i arribar a la visió actual del complex defensiu. 

 en 
 plànol de 1909 es dona pràcticament per acabada la fase destructiva. 

que no disposem més que de sectors concrets. Cal destacar la gran representativitat 
r, ateses les reformes fetes i al fet de la ubicació des del segon terç 

sant Pere i el revellí del Cap de Pont. Curiosament també es veuen reflectits dos ele-
ments característics d’un període posterior, en el que podríem dir una primera versió, el 

de les Tenasses (4) en una planta mol
    
Un segon grup (B), és el dels plànols de planta general amb el sistema defensiu com-
plet i que responen a les ampliacions defensives operades arran de la guerra de Suc-
cessió de principis del s. XVIII. Com que pràcticament no hi ha canvis estructurals os-
tensibles (els que poguéssim  veure en planta) durant bona part del segle XIX (malgrat 
els reforçaments defensius operats en la guerra del Francès i en les guerres carlines), 
dins d’aquest grup hem inclòs també aquesta planimetria molt abundosa durant el setge 
i ocupació francesa de principis del segle XIX. El conjunt  presenta, a grans trets, la ma-
teixa imatge de la ciutat, amb el complex defensiu completat i que es caracteritza per la 
inclusió dels forts externs d’Orleans, Bonet i Tenasses; la mitja lluna del Temple i la se-
gona ampliació de les avançades de sant Joan. A partir del segon terç del s. XVIII 
l’element dels quarters marcarà la fisonomia definitiva. Tot i la quantitat abundosa de 
planimetria durant els segles XVIII i XIX (molta elaborada per l’exèrcit francès) que ens 
most
ti
habitual reproduir els plànols les vegades que fossin necessàries, d’aquí que molts 
d’ells gairebé són calcats  amb només diferències referides al color, l’entorn i el tramat 
urbanístic però, en essència, el perímetre amuradat presenta les mateixes definicions i 
indefinicions. Els dibuixos són força esquemàtics però es poden identificar cadascun 
dels elements defensius abans relacionats. Quan s’observen traçats diferents, com en 
el plànol núm. 15, cal atribuïr-ho a la destresa o manca d’ella del cartògraf i no pas a 
canvis estructurals de l’obra.  
 
El tercer grup (C) vol recollir les modificacions efectuades a partir de les demolicions 
parcials de muralles i baluards en el moment del creixement i l’eix
d
Dissortadament, per a aquest grup, no comptem en massa planimetries generals. 
N’hem escollit tres, corresponents a 1871 (16), 1890 (17) i 1909 (18). En el primer plà-
nol s’observa gairebé íntegre el sistema defensiu (mitja lluna del Temple, cap de pont, 
muralles remolins, etc..) si bé ja podem apreciar remodelacions en el barri del Rastre 
que fou la primera eixample, amb la reducció de la muralla interna. El gran canvi però 
s’opera entre el primer i el segon d’aquests plànols, és a dir entre 1871 i 1890. En el 
plànol núm. 17 ja han desaparegut els baluards i muralles del sector sud (mitja lluna, 
sant Pere, el Temple) per a donar pas a l’Eixample, i del sector Oest (cap de pont) per a 
donar pas al creixement del barri de Ferreries. Subsisteix, això no obstant, part del sec-
tor nord, el clos de Remolins, amb l’obra defensiva del portal de Vimpèçol. Finalment
el
 
El quart grup (D) ajunta la planimetria sectorial sigui del període cronològic que sigui. No 
cal dir que es tracta de plànols a on el nivell del detall és molt més acurat, però de la 

del sector del Sitja
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del s. XVIII dels quarters que van merèixer molts projectes, així com el Cap de Pont que 
sovint va estar motiu de projectes defensius ambiciosos i alguns fins i tot directament 
fantasiosos. No serà fins a principis del segle XX quan des de la Comandància General 
de Catalunya es fa una sistemàtica planimetria de diferents elements. A títol de curiosi-
tat cal subratllar que els plànols núm. 24 i 25, corresponents als forts de Bonet i Tenas-

 els va signar l’enginyer militar Francesc Macià, qui esdevindria el primer president ses
de la Generalitat Republicana.  
 
Finalment, en el cinquè grup (E) s’inclouen dibuixos d’alçats i artístics (molt d’ells gra-
vats) que des del d’Anton van Wyngaerde de 1563 fins els d’artistes de finals del s. XIX 
ens aporten una informació molt valuosa de tots aquells elements ja inexistents. Val a 
dir, només que dins d’aquest ampli ventall, s’ha de saber distingir aquells dibuixos més 
o menys realistes dels que només pretenen una plasmació idíl·lica que s’allunya de tota 
realitat. L’aportació d’aquests dibuixos és en molts casos primordial ja que sense ells 
difícilment ens podríem fer una imatge massa clara, per exemple, del portal de Vimpeçol 
(37, 38), de la Torre de la Careta (39) o de la muralla fluvial (28 i 32) .  
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5.8.2.2. Relació d’enginyers militars actius a Tortosa 

Enginier Experiència Càrrec Data actu-
ació 

Elements d’actuació 

Julio Marteli    1640 Només sobre la defensa al riu 
i sembla que va tenir molt po-
ca actuació 

Antonio Gandolfo Alemania, Sicilia, Capità del Real 1641 Reconeixements i informes 
Túnis, Milàn, etc... Cuerpo de Inge-

nieros 
Pedro Maria Re-
mach 

Itàlia Real Cuerpo de 
Ingenieros  

1642 Reparacions de la bretxa i a 
càrrec de l’execució dels plans
d’A. Gandolfo 

 

Miguel González 
de Mendoza 

País Basc Real Cuerpo de 
Ingenieros 

1643-
48/1650 

Elaboració del plànol amb els 
projectes 

Francisco de Lo-
renzana  y Castro  

Milán, Flandes, 
Piamonte, Alema-
nia 

Real Cuerpo de 
Ingenieros 

1646 Informes propostes i excució  

Ventura Tarragona 
(Targon) 

 Enginier de 
l’exèrcit , maestre 
de Camp 

1647-
48/1650 

Supervisió de les fortificacions 
fetes i que segons com desfà 
segons ordres del governador 
Diego Brizuela 

Baltasar [ Rojas] 
Pantoja 

 Maestre de Camp 1648/ 
1650 

 

Jerónimo de Soto    1650  
Ambrosio Borsano Milàn Mestre General  a 

Catalunya 
1687 Dissenyà entre altres la plaça 

de Tortosa 
Francisco Mauleon      
     
Enrique Le Gallois 
de Grimarest 

  1739 Aixeca el plànol del recinte de 
les Bretxes a fi de construir els 
nous quarters 

Larrando de Mau-
leon 

 Cap d’engeniers 
de les tropes fran-
ceses assetjants 

1708 Autor del llibre “Estoque de a 
guerra y arte militar” . Va mar-
xar un cop conquerida la ciu-
tat.  

Ignacio Sala Linyà Engenier ajudant 1708  
F. Santisteban   Engenier ajudant 1708  
Bruno Caballero  Engenier ajudant 1708  
Mr. Longrené Francès Brigadier 

d’engeniers, va 
quedar al front 
dels engeniers a 
Tortosa  

1709  

Alexandre-Simón 
de Palmas 

  1708 Va prendre part en 
l’assetjament de la Plaça 

Gaspard Bernardy   1708 Va prendre part en 
l’assetjament de la Plaça 

Louis Biancolelly   1708 Va prendre part en 
l’assetjament de la Plaça 

Renato Carpentier   “dissenyador” que 
acompanyava a 
Louis Biancolelly 

1708 Probablement qui va dibuixar 
els plànols de Tortosa 
d’aquest moment 
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Carlos Le Baume Flandes  1709  
Caballero de Croix   1709 Se l’e

estat
smenta conforme havia 

 abans d’aquesta data 
Philipe He
den, baró

nry Wil-
 de Tan-

neville 

  1711  

Jorge Próspero de 
Verboom 

inent general 
creador del Cos 

 T

d’engeniers  

1712 Visita i revisa les fortificacions 

Alejandro de Rez Bruseles Director de les 
places de Catalu-
nya 

1712  

J.Caballero   1750 Elaboració de plànol del recin-
te de les Bretxes 
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VOLUM 3. ANNEX 1 PROPOSTA D’ACTUACIONS 
ARQUEOLOGIQUES A LES MURALLES DE 
TORTOSA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Un dels objectius prioritaris alhora de tractar les actuacions arqueològiques 
pendents, es entendre les muralles de Tortosa com un conjunt que ha d’incloure 
tant les muralles existents com les enderrocades, a la vegada que intentarem 
entendre-les com uns elements amb diferents valors associats, arquitectònics, 
urbanístics, històrics, territorials, etc. i no com uns elements aïllats. 
Per poder actuar amb coherència a tot el complex, i també degut a la seva 
extensió, hem continuat treballant amb la sectorització de les muralles, així com 
s’ha definit un protocol d’intervenció més o menys general, però amb criteris 
adequats a cada un dels sectors. 
És importantíssim poder treballar utilitzant l’arqueologia preventiva, (entenem per 
arqueologia preventiva en medi urbà, el conjunt d’accions de recerca arqueològica 
que s’han de portar a terme abans de la realització d’un planejament urbanístic, 
d’una nova construcció, d’una reforma, etc susceptible de produir la destrucció 
irreversible de les restes) i deixar de costat l’arqueologia d’urgència, que fins ara es 
quasi l’única que s’ha desenvolupat a la ciutat de Tortosa. 
Per l’altra banda, l’arqueologia preventiva ha d’anar lligada amb la recerca científica 
per part d’universitats, grups de recerca, etc. que vulguin enfocar les seves 
propostes d’estudi en aquest camp. 
Per a dinamitzar aquestes actuacions ha d’existir una bona comunicació entre les 
administracions públiques, en aquest cas, entre el Serveis Territorials de Cultura i 
l’Ajuntament, que son bàsicament els encarregats de mantenir l’equilibri entre la 
preservació i la salvaguarda del patrimoni arqueològic que pugi ser amenaçat per 
qualsevol intervenció pública o privada . 
En els sectors on les muralles apareixen sota cota 0, seria molt important per a un 
estudi coherent i adequat, poder tenir ubicat el seu traçat exacte, així com l’estat de 
conservació, al plànol de planejament urbanístic de la ciutat. 
Per portar a terme aquesta tasca advoquem per realitzar sondejos puntualment que 
ens confirmarien la seva trajectòria, combinant-ho amb investigacions que es 
dedicarien a l’estudi dels vestigis muraris que es conserven al plànol actual de la 
ciutat, fossilitzats en alineacions interiors i parcel·lacions, que en el seu traçat 
marquen els murs defensius antics. 
S’ha de treballar amb coherència, i per tant es bàsic recuperar les restes del nostre 
sistema defensiu, però a la vegada s’ha de respectar la trama urbana de la ciutat, i 
entendre que si hi ha cases o edificacions que s’han adaptat a la muralla al llarg 
dels segles, en aquest moment poden conviure totes dues, sense la necessitat 
d’enderrocaments. 
Tota aquesta documentació s’hauria d’unificar en un SIG (Sistema d’informació 
geogràfica), ja que aquesta ha d’esdevenir una eina bàsica per tenir ubicat la 
totalitat del conjunt murari de Tortosa, i així ser efectiva alhora de la difusió, gestió i 
protecció del nostre patrimoni, així com per a la totalitat de les actuacions que es 
puguin portar a terme en el seu context. 
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2. SECTOR 1: MURALLES DEL CASTELL DE LA 
SUDA (o de Sant Joan) 
 

 
 
  
 
Castell de Sant Joan 
 
El castell de Sant Joan o la Suda, ocupa una posició de ciutadella sobre la ciutat de 
Tortosa, entre el barranc del Rastre, l’esplanada de  Remolins i el Barranc del Cèlio. 
Esta orientat en sentit SO - NE dominant la ciutat i la vall de l’Ebre. 
 
Principals dades històriques 
 
Els orígens d’aquest castell son encara avui dia força confusos, i difícils de 
identificar, ja que el conjunt actual es fruit de nombroses reformes i reconstruccions. 
Cal remarcar, que es palpable la identificació d’elements tant epigràfics i constructius 
d’època romana, que es localitzen aprofitats dins dels murs de fases posteriors. 
Els principals fets constructius del conjunt es van produir a partir d’època islàmica, 
quan Tortosa es va convertir en un important nucli urbà andalusí, fins l’any 1148 
moment de l’ocupació cristiana. 
Aquest recinte durant els primers temps de l’època cristiana fou utilitzat com a palau 
senyorial, i al segle XIV i XV es objecte de reformes. 
Durant el segle XVII hi han també remodelacions però aquest cop son per adaptar-lo 
com a recinte militar de l’època, fet que podem apreciar en la part superior de les 
torres i en els panys de muralla, que s’adeqüen per instal·lar-hi l’artilleria, així com un 
polvorí i restes subterranis.  
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Madoz al seu Diccionari, el descriu:  
El citado castillo de San Juan situado al NE antes de la Zuda, sobre la meseta de un 
terreno escarpado, es una verdadera ciudadela para Tortosa; contiene habitaciones 
para el gobernador, cuadras para una guarnicion de 250 a 300 hombres, pabellones 
para los oficiales; almacenes de víveres, de pertrechos de artilleria y de pólvora; una 
capilla dedicada a San Juan Bautista; una cisterna, silos un pozo de mucha 
profundidad, y un subterráneo donde hay una tahona 
Al 1972 aquest Castell deixa de ser zona militar, quan el Consejo de Ministros va 
aprovar la construcció del parador nacional. 
 
Etapes de construcció i reconstrucció: 
 
L’edifici en conjunt es producte d’un hipotètic assentament ibèric i quatre moments 
històrics : 
Ocupació ibèrica. 
una ocupació clàssica (romana),  
Us del castell en època medieval, tant andalusí com cristiana (Volem remarcar la 
presencia d’un cementiri islàmic en aquest entorn, únic de Catalunya). 
Posteriorment hi va produir-se una adaptació del lloc com a reducte militar amb 
boques de foc (segles XVII - XVIII). 
Finalment es transforma l’any 1972 en Parador Nacional de turisme.  
 
Intervencions arqueològiques  
 
Creiem molt important realitzar el major nombre possible d’actuacions 
arqueològiques a l’ indret del Castell de la Suda, perquè es un dels punts on es 
poden localitzar els testimonis arqueològics més rellevants de Tortosa. En aquest 
punt, possiblement tenim la clau per conèixer els orígens de la ciutat i una bona part 
de la seva evolució.  
A banda d’això cal recordar que durant les obres que es van portar a terme l’any 
1972 no es va realitzar cap control arqueològic ni excavació, a banda de les 
afectacions que va sofrir tot el conjunt. Tenim la creença confirmada per algunes 
intervencions realitzades en els darrers anys, que encara poden restar molts 
elements del passat de la ciutat de Tortosa per descobrir en el lloc. 
A partir d’això podem remarcar la necessitat t’intervenir arqueològicament en 
qualsevol actuació que impliqués alguna remoció del terreny, però creiem 
importantissim poder aplicar també l’arqueologia de l’arquitectura en alguns panys 
de muralla, torres etc, si volem conèixer l’evolució històrica, reformes, adaptacions 
de les estructures, etc. Aquesta pot ser l’eina mes adequada a poder arribar a 
conclusions encertades sobre l’època de la construcció, tècniques etc. 
 
1972- Òmnium Cultural realitza una recuperació de material arqueològic i 
arquitectònic superficial durant la construcció del Parador Nacional de turisme 
Castell de la Suda. 
Aquesta activitat fou redactada a mode de diari d’excavació en quatre fulles per R. 
Miravall,on explica el treballs, que van transcorrer de maig a novembre. 
En aquest escrit explica com es van enderrocar les estructures del Palau Gòtic, les 
restes que van apareixen i com es van realitzar els solcs de fonamentació amb 
dinamita, fet que no va deixar realitzar cap procés arqueològic. 
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Intervencions arqueològiques: 
 
1984- CURTO, A., LORIENTE, A. MARTINEZ, R., ROS, E. Intervenció duta a terme 
al cementiri del Castell de la Suda. 
 
1985- CURTO, A., LORIENTE, A. MARTINEZ, R., ROS, E. Intervenció duta a terme 
al cementiri del Castell de la Suda. 
 
1986- CURTO, A., LORIENTE, A. MARTINEZ, R., ROS, E. Intervenció duta a terme 
al cementiri del Castell de la Suda 
 
1987- CURTO, A., LORIENTE, A. MARTINEZ, R., ROS, E. Intervenció duta a terme 
al cementiri del Castell de la Suda 
 
1999-. MENCHÓN, J ; Control arqueològic i estudi de la muralla durant les obres de 
restauració del tram de muralla del castell de la Suda que es correspon amb el Portal 
de la Bassa, duta a terme pels arquitectes Enric Morello i Alfons Llorca. 
 
Intervencions arquitectòniques / arqueològiques Estatals:  
 
1999- MARTÍNEZ, J. Treballs de neteja del Conjunt de Muralles del Castell de Sant 
Joan o de la Suda. 
2000.- MARTÍNEZ, J Excavació arqueològica dels treballs de consolidació de les 
muralles interiors del castell de la Suda. 
 
2003- Reforç provisional de la torre del tram de muralla ubicat al Portal de la Bassa. 
 
2006.-2007- Excavació arqueològica al Castell de la Suda de Tortosa- EDYCON-
S.A. 
 
2009- GRIÑÓ, D. Intervenció realitzada al Castell de la Suda, parador de turisme 
(Tortosa - Baix Ebre) 
 
Plaça Superior 
 
Palau del castell que en la seva base conserva carreuades medievals, amb una 
despulla de gran torre, que correspon a l’antiga torre de l’homenatge, era de planta 
circular i tenia uns 15 m. d’altura. 
Seguidament s’aprecia el que fou l’antic alberg dels monarques catalans, amb 
finestres gòtiques, les quals han perdut el seu ornament i les peces més 
característiques. Aquest palau constava de dues plantes i una altra de perpendicular 
que funcionava com a Sala de consell, avui dia totalment ensorrada. 
Al flanc del palau, s’hi troba la casa del governador, amb accés per flanc NO, 
mitjançant una portada gòtica. 
Enfront al flanc del gran pou es troben els antics aljubs, independents i amb un 
aqüeducte que els porta l’aigua de pluja. 
En la part inferior resten galeries subterrànies, on es conserven sales que van a 
parar al pou, dos forns de pa, i restes d’un molí. 
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Actuacions arqueològiques realitzades:  

Durant el 2009 s’han realitzat diversos sondeigs en l’esplanada interior del castell de 
la Suda, lloc on han sorgit estratigrafies andalusines així com restes d’inhumacions. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Del castell de la Suda, es conserva (a l’edifici del Parador), un fragment de bloc de 
pedra amb una decoració escultòrica que representa una voluta, que podria procedir 
de l’entaulament d’un temple; es conserven diversos fusts de columnes, sens dubte 
procedents d’edificis públics; tots aquests elements aparegueren durant les obres de 
construcció del parador (MIRAVALL 2004, p. 10, 12, 158 i 166). Tenint en compte 
que al castell es reutilitzaren en època medieval elements arquitectònics procedents 
d’altres llocs, com la inscripció funerària, dedicada al cubicularius Aul·lus cecili, no 
podem estar segurs sobre la ubicació original d’aquestes restes, però de tota 
manera fan possible l’existència d’una zona d’acròpoli on podria haver hagut algun 
temple. 

Per tant creiem que en l’esplanada central del Castell tenim elements de gran 
importància. Aquest son el pou, i les diferents galeries i sales que te annexades 
(forns, presó, i cisternes gòtiques) que formen part de tot un conjunt 
d’infraestructures del castell. 
Recordem a Madoz en la seva descripció: 
“una cisterna, silos, un pozo de mucha profundidad, y un subterráneo donde hay una 
tahona”. 
Una intervenció important seria la neteja de l’interior del pou, ja que segurament 
acull restes de totes les èpoques. Cal destacar que aquesta actuació s’ha de portar a 
terme per un equip professional especialitzat a treballar en espais verticals. 
Així com creiem que es bàsic realitzar un neteja, í intervenció arqueològica dels 
espais soterrats que encara resten,a la vegada que proposem fer-los visitables. 
Finalment volem remarcar que es bàsica l’actuació arqueològica en qualsevol indret 
d’aquesta la zona, ja que es un punt força important a nivell arqueològic . 
 
Façana Sud est 
 
Pany de muralla, en el qual resten estructures d’origen andalusí, i reformes 
posteriors d’època medieval cristiana i del segle XVII. 
 
Actuacions arqueològiques realitzades:  
En aquest punt es on s’han realitzat les intervencions programades durant els anys 
80 al cementiri musulmà.  
També tenim les actuacions d’urgència relacionades amb neteges a les muralles.  
Actuacions arqueològiques pendents: 
En aquest punt de la fortificació s’hauria de realitzar una adequació mes adient a la 
importància de les restes, ja que una màqbara d’aquestes característiques, es única 
i per tant més que justificada la realització d’una musealització in situ per conservar 
el cementiri andalusí, i dignificar aquesta troballa.  
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Vista del cementiri andalusí 
 
Una tasca important a tenir en compte es l’estudi de la majoria dels paraments 
muraris, realitzant arqueologia de l’arquitectura, per poder esbrinar correctament les 
diferents fases constructives de l’edifici, remodelacions, etc. 
Cal remarcar que a l’interior dels paraments han aparegut nombrosos elements 
arquitectònics aprofitats (recordem els elements importantíssims per a l’historia de 
Tortosa apareguts al parament de la façana Sud-est) 
 

   
Peces recuperades de la façana Sud-est 
 
 
Façana Nord- Oest 
Pany de muralla conformat per torres quadrangulars adossades a la muralla, de 
notable altura, alternades entre panys de muralla. 
 
Actuacions arqueològiques realitzades: 
2000 -Seguiment d’obres durant la consolidació i neteja  
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
Només al castell de la Suda (anomenat també de Sant Joan) apareix algun pany de 
muralla fet amb opus spicatum, de cronologia alto medieval.  
Bayerri comenta que a l’angle occidental del castell de Sant Joan, a la “porta del 
Diamant”, es veuen “mamposterías romanas” (Bayerri1948, p. 291). 
 
Per tant un estudi dels paraments es bàsic en aquest punt, per poder identificar les 
diferents fases constructives. 
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Pany de muralla amb carreus. 
 
Una altra actuació força important seria l’estudi de les torres d’aquest sector, ja que 
la majoria d’elles van ser adaptades per acoblar les bateries, però en la part inferior 
conserven la fisonomia pròpia de les torres medievals. 
 
Durant l’any 2000 es va excavar sota la bateria d’una de les torres, delimitant se la 
torre andalusina. Degut a que aquesta actuació va quedar inacabada, proposem 
prosseguir amb els treballs d’excavació, fins arribar al seu basament originari. 
 
Aquest tram de muralla interior possiblement d’origen medieval, començava al flanc 
de la Suda, des don arribava fins al riu, separant la zona de la Vilanova del nucli 
antic de Tortosa. Aquest tram de muralla unia dos baluards: de les Bruixes i el del riu 
 
Façana Nord-est 
 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

1999 Restauració duta a terme per Enric Morello i Alfons Llorca. El control 
arqueològic el portat a terme Joan J. Menchon. 
 
2006-2009 Restauració de la torre. L’obra s’està portant a terme a càrrec del 
Parador Nacional i l’efectua l’empesa EDYCON. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

En aquest punt creiem necessari realitzar diferents actuacions, degut a la dificultat 
d’accés queda al marge del manteniment general del Castell de Sant Joan. 
Necessari començar per una neteja exhaustiva de la vegetació, per esbrinar 
realment les estructures que resten en l’espai, ja que a priori sembla que queden 
restes d’una caponera, que podia ser d’unió entre les Avançades i el Castell. 

En aquest punt resta també un pas soterrat que servia de comunicació entre el 
baluard de les Bruixes i la Poterna del General Ortega, que també s’hauria de 
netejar i estudiar. 

Controls arqueològics i estudis de l’estratigrafia dels paraments dels elements, ja 
que sembla que apareixen aprofitats diferents elements al seu interior. 
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En aquesta zona resten també estructures que s’ubicaven en la zona abans de 
l’obertura de la carretera que uneixen el Barri de  Remolins amb el Rastre, i que 
comunicaven el Castell de Sant Joan amb les seves Avançades. 

Altres actuacions arqueològiques que també proposem serien: 
 
En qualsevol espai del subsòl s’ha de portar a terme un control, o bé una excavació, 
ja que apareixen superficialment materials ceràmics de tots els períodes. 
 
Excavació a l’interior de les torres, ja que moltes d’elles foren adaptades per 
col·locar l’artilleria moderna, però al seu interior encara conserven restes medievals 
o estructures i restes de més antiguitat 
 
Poder identificar el lloc on s’ubicaria la necròpolis de l’ordre del Temple que cita 
Ramón Miravall.(R. Miravall 1986.p 25) El bisbe Ponç de Monells feia donació als 
templers d’una part del Castell de la Suda per fer-hi un fossar, amb la prohibició de 
sepultar a algú que no fora templer. 
 
Una tasca important a tenir en compte es l’estudi de la majoria dels paraments 
muraris, realitzant arqueologia de l’arquitectura, per poder esbrinar correctament les 
diferents fases constructives de l’edifici, remodelacions, etc. 
 
-Des del castell de la Suda hi baixava una murada per l’actual carrer de la Cortadura 
(o el Tallat) fins al riu, on el portal de l’Assoc separava l’Esplanada de  Remolins del 
nucli antic. Aquest portal, que era la sortida Nord de Tortosa, podem pensar que era 
el límit de les muralles en època andalusina, on just extramurs hi havia un mercat 
(al-suq) que ha donat el nom de l’Assoc que té el portal. Per tant seria necessari 
identificar si queden restes d’aquesta murada mitjançant sondeigs i situar-la sobre 
un planol de la ciutat. 
 
-S’hauria de prospectar tota la zona que envolta al Castell i incloure-la com a zona 
protegida arqueològicament, ja que es un punt on podrien aparèixer vestigis de 
diferents èpoques. 
 
-Al davant de la notícia de que Paradores de España te com a propòsit invertir 10 
milions d’euros al parador de Turisme del Castell de la Suda, creant un Spa urbà i un 
centre de convencions, creiem que aquest projecte ha d’anar lligat a diferents 
activitats arqueològiques, que contemplaran excavació, seguiment d’obres, estudis i 
sondejos, per intentar recuperar la màxima informació de l’indret i evitar qualsevol 
nova afectació. 

 
Personal: 

 
Al hora de portar a terme els treballs arqueològics és bàsica la presencia d’un 
arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i entre dos i quatre auxiliars 
especialitzats d’arqueologia, així com l’ús de màquines excavadores petites, o 
mixtes, segons necessitat. 
Per portar a terme els controls i seguiments, la figura d’un arqueòleg director i un 
dibuixant es suficient. 



Pla Director de les muralles de Tortosa 
 

Pàg.10 

 

Puntualment podem necessitar l’actuació d’un antropòleg físic o d’un historiador 
d’Art. 
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3. SECTOR 2 :AVANÇADES DEL CASTELL DE LA 
SUDA (o de Sant Joan) 

 

El conjunt esta conformat pels següents sectors: 

Subsector 3 (avançada del segle XVIII) 

Aquesta consta dels següents elements: esplanada, plaça d’armes, falsa braga Sud, 
falsa braga Nord, semi baluard,cortina central (hornabec), cos de guàrdia, entrada 
carlina, fossat, revellí, camí cobert 

Subsector 2 (avançada del segle XVII) 

Consta de: fossat, semi baluard Nord i Sud, cortina central, barbacana Nord i Sud. 

Subsector 1 recinte d’accés des de la Suda ( muralles del segle XIV 
- XV- XVII) 

Consta: glacis, muralla d’unió medieval Sud, muralla d’unió medieval Est (bastides), 
muralla d’unió del segle XVII Nord 

Intervencions arqueològiques realitzades 

En quan a les intervencions arqueològiques que s’han portat a terme a les 
avançades de Sant Joan, la majoria d’aquestes s’han realitzat en el marc d’escoles 
taller i tallers d’ocupació. L'objectiu principal d’aquests programes d’ocupació, ha 
estat realitzar treballs de consolidació i recuperació de les estructures, per evitar la 
seva degradació i la pèrdua d’edificacions. 
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Resum d’intervencions arqueològiques dutes a terme a les 
avançades: 

Les intervencions arqueològiques dutes a terme des de l’any 1996, han estat 
bàsicament controls arqueològics, i seguiments de les actuacions de reconstrucció. 
Aquestes han quedat recollits en les corresponents memòries d’actuació. (veure 
fitxes d’intervencions, annex 5.5) 

Remarquem les següents actuacions: 

Tallers d’ocupació 

1996.-taller d’ocupació dirigit per l’arqueòloga mª jesús ramon 

2002.-taller d’ocupació Tortosa 2002 
 
2003.-taller d’ocupació Tortosa 2003 

Escoles tallers  

1997 escola taller baluard i  

Treballs de restauració i consolidació al recinte fortificat de les avançades de Sant 
Joan (escola taller baluard) Joan Martínez 

2000-2002 escola taller baluard II dirigida per Joan Martínez 

2003-2005 escola taller els fortins dirigida per Cinta Montañés  

Tots els treballs portats a terme en aquesta escola van tenir una supervisió 
arqueològica,  

2005-2007 escola taller els Cos de Guàrdia, dirigida per Cinta Montañés. 

L’objectiu d’aquesta escola fou recuperar i condicionar aquest baluard, ubicat al 
subsector 3, així com el manteniment de tots els elements que conformen les 
avançades  

Subsector 3 

El subsector 3 formava part d’un conjunt defensiu, de dos sectors de diferent 
cronologia. Aquesta avançada fou bastida al segle XVIII i completava les defenses 
del castell de la Suda. 
Te el cos irregular i esta format per dos baluards , i un fossat, protegit per un camí 
cobert i un glacis. 

Camí cobert 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Control arqueològic de l’adequació i consolidació dels murs del camí cobert, així com 
de la col·locació de les instal·lacions  



Pla Director de les muralles de Tortosa 
 

Pàg.13 

 

Actuacions arqueològiques pendents: 

En aquest sector s’hauran de controlar arqueològicament els treballs que no es van 
acabar durant l’Escola Taller els Fortins i resta la reconstrucció dels murs del camí 
cobert i per suposat, la connexió del drenatge, ja que implica afectació del terreny. 

Altres tasques a realitzar son la recuperació dels drenatges originals mitjançant 
l’excavació del subsòl de la zona per facilitar l’evacuació d’aigües pluvials i la neteja i 
control durant la reconstrucció de les dues travesses simètriques del camí cobert. 

 

 

 

 detall d’una de les travesses 

Revellí 

 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Control arqueològic de les obres de col·locació de la barana de fusta que dona accés 
a la plataforma superior on es localitzen dues troneres i una bateria circular 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Excavació arqueològica de la zona on s’ubicava la bateria circular per poder estudiar 
els punts d’ancoratge, i el tipus de paviment emprat. 

Recuperar desguassos per facilitar el drenatge. 

Fossat principal 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Control arqueològic de tots els treballs realitzats durant les escoles taller en el primer 
tram del fossat (drenatge, instal·lacions, adequació del murs, reparació patologies.) 

Actuacions arqueològiques pendents: 

La part final del fossat ( el tram comprés entre el cos de guàrdia i el barranc) no es 
va acabar de condicionar, per tant s’haurien de realitzar controls arqueològics durant 
l’adequació del tram de fossat que resta quan es col·loquin les instal·lacions de 
drenatge 

Recuperació d’antics punts de drenatge originals mitjançant excavació, i neteja de 
terres. 
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Entrada carlina 

Aquesta porta segons les planimetries, sembla que fou construïda durant les guerres 
carlines i tancava la comunicació entre el fossat principal i la resta dels elements de 
la fortificació. En aquest punt, hi havia instal·lat un cos per als fusellers. Cal destacar 
que als plànols del segle XVIII no hi apareix i en una fuselleria tenim la data de 1826 

 

Detall de la data de la fuselleria. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Seria important realitzar una excavació arqueològica al davant de la porta per poder 
esbrinar quin element hi havia amb antelació a la seva col·locació d’aquesta ja que 
als document antics s’adivina una línia que pot ser un mur, o bé un fossat (1711 plan 
du chateaux de tortose et de són avanceé), i acabar d’identificar els desguassos 
originals per així facilitar el drenatge 

Baluard del cos de guàrdia 

Tipologia: 

Baluard amb planta baixa coberta i una superior oberta a la qual s’accedia mitjançant 
unes escales de fusta. Per la cara N l’edifici s’assenta sobre el terreny natural i 
utilitza arcs de descarrega. Te una planta poligonal i la seva cronologia es situa 
entorn del segle XVIII 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Durant l’escola taller el cos de guàrdia es van controlar arqueològicament les 
actuacions que es van realitzar en les parts interiors de l’edifici. Concretament es va 
netejar la planta baixa, es va pavimentar una part, així com van consolidar-se els 
matxos, troneres i espitlleres de la planta superior. 
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actuacions arqueològiques pendents: 

Control de les actuacions necessàries a l’interior i exterior de l’edifici per així esbrinar 
la funcionalitat de l’estructura i confirmar les fases constructives de l’edificació. 

Excavació del paviment dels espais interns per poder esbrinar la funcionalitat dels 
mateixos. 

Intervenció duta a terme per un restaurador en les tasques de segellat dels arcs de 
descarrega que faciliten l’assentament de l’edifici sobre la roca en la part exterior 
que dona al camp de futbol de  Remolins. 

 

Detall d’un dels arcs de descarrega del cos de guàrdia 

Falsa braga Nord. 

Corredor amb pendent que comunica l’entrada carlina del Cos de guàrdia amb el 
fossat interior. Aquesta es refereix a tota la muralla que envolta el recinte i permetia 
la defensa de foc des dels baluards superiors. La seva alçada es menor i crea una 
circulació al voltant, a la mateixa vegada que ens portarà al primer cos fortificat de 
les avançades. Com no, torna a ser un altre obstacle per poder conquerir la plaça, 
donant sobre les vessants escarpades de Remolins al Nord. 

Segons la planimetria existent hi ha un modificació al pany de la muralla per col·locar 
el cos de la fuselleria durant les guerres carlines, per tant l’edificació serà del segles 
XVIII amb modificacions dutes a terme al s. XIX. 

Actuacions arqueològiques realitzades 

Control arqueològic de la reconstrucció i adequació d’aquest pany de la fuselleria. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Estudi de l’evolució d’aquest sector, i de l’adequació d’època carlina. 

Control arqueològic del rebaix de les terres acumulades per recuperació de pendents 
naturals i dels desguassos originaris del sector. 

Control arqueològic del les adequacions del parament d’aquest sector. 
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Contramuralla Sud  

Tipologia: 

Corredor amb pendent que comunica el fossat. Interior. Aquesta es refereix a tota la 
muralla Sud que envolta el recinte i permetia la defensa de foc des de els baluards 
superiors. La seva alçada es menor i crea una circulació al voltant de la fortificació.  

Destaca un cos de fusells que enfoquen en direcció al barranc del Rastre, i que 
segons la planimetria existent pertanyen a les guerres carlines: 

 

Actuacions arqueològiques realitzades 

Control arqueològic de la col·locació d’una barana espasada de fusta durant l’Escola 
Taller Baluard II. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Controls arqueològics de totes les obres que es portin a terme per adequar l’espai, 
degut a que en aquest punt les parets presenten força patologies. 

Plaça d’armes 

Tipologia: aquest espai es caracteritza per la seva extensió i consta de panys de 
muralla, vuit canoneres i una garita de vigilància que controla el camí d’accés. Cova 
o abric natural .  

Els seus flancs i part frontal estan vorejats per un pany de muralla, reforçat per dos 
baluards. Destaca la presencia d’un espai soterrat, una cova excavada al terreny 
natural. 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

En aquest punt les actuacions realitzades son mínimes, excepte la neteja de 
vegetació 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Prospeccions per determinar la funcionalitat de l’espai.  

Rebaix de terres per localitzar desguassos originals i possibles restes d’estructures, 
o bé, de restes materials dels militars.  

Comprovar arqueològicament si resta alguna estructura del camí cobert que 
funcionaria en la primera avançada o hornabec. 

Subsector 2 

Aquesta era una fortificació construïda a principis del segle XVIII que adossada a la 
muralla del segle XIV, per defensar el castell de la Suda. 
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El denominat hornabeque, que dominava les defenses posteriors, es una fortificació 
exterior, composta de dos mitjos baluards de planta poligonal units per un llenç de 
muralla. Aquest element estava preparat per acollir catorze canons 

Per la part exterior de la fortificació, apareixen unes estructures denominades plases 
basses de l’avensée, indrets abaluartats de cota mes baixa que l’hornabec. 

Aquestes estructures estaven defensades per un ampli fossat, i possiblement un 
camí cobert, del qual no queden restes visibles. 

 

Fossat 

Situat entre la plaça d’armes i el primer recinte defensiu, tenim el fossat . 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Control arqueològic de la neteja i anivellament de pendents per evacuació d’aigües 
durant el desenvolupament de l’Escola Taller els Fortins. Durant aquesta actuació es 
va localitzar un antic desguàs al fossat. 

 

  

Vista del desguàs del fossat 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Segons un plànol del 1858, dibuixat per francisco coello, dins el llibre:atlas de 
España y sus posesiones de ultramar, apareix un plano de la ciutat de Tortosa i les 
seves muralles. Concretament al davant de l’hornabec, i a l’interior del fossat, es pot 
veure una construcció amb el nom de cuerpo de la guardia. 
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Plànol de 1885 de Francisco Coello 

Cal remarcar, que efectivament, en aquest punt resten forats de bigues que semblen 
pertànyer a aquest element, que s’ubicaria en aquest punt. 

Per tot això, en aquest punt seria de gran interès realitzar una excavació 
arqueològica en extensió per poder esbrinar si queden restes d’aquest cos de 
guàrdia. 

També s’hauran de rebaixar les terres acumulades al fossat i excavar per veure quin 
tipus de sistema d’evacuació d’aigües hi havia originàriament, per facilitar en 
l’actualitat el drenatge i comprovar si apareixen més desguassos originals. 

Semibaluard (hornabec) Sud i Nord 

Conjunt fortificat amb una plataforma superior amb un accés amb rampa per poder 
pujar les peces de l’artilleria i un cos d’escales d’obra per accedir el artillers. 

Es una obra defensiva exterior composta d’una cortina i dos mitjos baluards. Pot 
situar-se davant de la cortina i sobre un baluard.  

En la part inferior de l’edifici tenim l’espai que fou un magatzem de pólvora . 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Dins de les actuacions de l’Escola Taller Baluard i, es van controlar 
arqueològicament les obres per adequar els accessos: la rampa i les escales. 
També es van col·locar proteccions de fusta als espais oberts al vuit. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Estudi de la ubicació de la ventilació que manca del magatzem de pólvora ubicat al 
pis inferior, tal i com queda reflexat al plànol de 1883. Documentació d’una anella 
ubicada a la bateria lateral, per veure si formava part de l’ancoratge del canó, o bé 
fos col·locada quan s’instal·la un parallamps en el lloc a l’any 1883  
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Plànol del 1883 amb la instal·lació d’un parallamps 

Magatzem de pólvora 

Tipologia: magatzem ubicat a l’interior de l’hornabeque i que des de la seva 
construcció que segons planimetries, data del 1700 fins a mitjants del segle XIX, es 
va utilitzar com a magatzem de pólvora per poder abastir a la guarnició que ocupava 
el recinte amurallat de les primeres avançades i te una llargada de 15’55 m per 2’50 
m d’ample. 

El sostre del magatzem de pólvora està realitzat amb volta de canó i presenta en 
algunes zones restes de morter de pasta de guix reforçat amb una estructura de 
canyissat, típic d’aquella època. Es conserva una obertura amb funció de ventilar 
l’espai. 

 

Arxiu de la corona d’Aragó. Plànol del magatzem de la pólvora 

 Actuacions arqueològiques realitzades: 

Durant el desevolupament de l’Escola Taller els Fortins es va realitzar una neteja del 
seu interior amb aigua a pressió, per passar a adequar l’espai. 

Cal remarcar, que es va identificar un dels dos respiraders amb que contava aquesta 
estructura, la qual estava amortizada des de que deixà de tenir funció de polvorí. 

Un cop netejat tot l’espai interior hem procedit a cobrir les seves parets amb calç 
apagada, seguint les tècniques tradicionals d’aplicació, fins aconseguir una pàtina i 
una textura adequada a les nostres necessitats de condicionament. 
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Cal destacar també, que s’ha realitzat la instal·lació de llum dintre d’aquest recinte 
col·locant punts de llum i endolls. 

Actualment en aquest espai l’ajuntament de Tortosa ha instal·lat la seu del centre 
d’interpretació passeig de les fortificacions.  

  

magatzem de la pólvora  

Pas amb volta 

Espai rectangular simètric al magatzem de pólvora cobert amb volta rectangular amb 
colze. L’ús que podia tenir quan funcionava dins de l’hornabec es avui dia 
desconegut, utilitzant-se en posterioritat com a passadís cobert.  

Fossat interior 

Fossat profund que funcionava amb la muralla del segle XIV. Al segle XVIII es 
transforma en un fossat interior, que comunica la barbacana Sud i Nord. 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Durant l’Escola Taller Baluard II, es va portar a terme el buidat del farciment de 
terres del fossat per la banda de Remolins. Aquesta intervenció fou portada a terme 
sota el control arqueològic de l’arqueòleg Pere Rams l’any 2002. 

Durant l’Escola Taller els Fortins es neteja una canalització d’obra que servia per 
desguassar les aigües pluvials del fossat vers al barri del Rastre. 
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Detall del desguàs 

Rebaix de les aportacions de terra ubicades a l’ala que comunica amb Remolins. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Estudi arqueològic dels panys de la muralla del segle XIV que conformen el fossat 
per poder determinar les diferents fases de construcció. 

Rebaix de les terres acumulades al fossat en la part del Rastre. 

 

Terres acumulades al fossat 

Barbacana Nord 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Durant l’Escola Taller Baluard II, es va realitzar una neteja de runes acumulades al 
fossat 

Davant la porta que comunica el fossat interior i la barbacana, existeix un espai 
cobert, que durant el segle XX va servir d’habitatge. 

Durant l’Escola Taller els Fortins es va realitzar el desmuntatge d’un tapiat de terra i 
pedres que impedia comunicar aquest dos espais, alhora que es va rebaixar les 
terres acumulades. 

 

Vista de la porta un cop oberta 
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Actuacions arqueològiques pendents: 

Neteja del paviment de l’espai cobert. 

Neteja i consolidació de la rampa . 

Control de la consolidació del tram de mur que tanca l’espai exterior. 

Control de la consolidació del tram de muralla del segle XIV que s’assenta en aquest 
punt. 

Excavació en extensió de la zona ja que es dibuixen algunes estructures al subsòl, 
que poden respondre a antics elements d’una fortificació o baluard anterior .      

(possiblement restes de l’estructura que apareix en el dibuix de wyngaerde) 

  

Detall del dibuix de Anton Van Den Wyngaerde 

Barbacana Sud 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

En aquest punt la porta resta tapiada i el nivell de terres aportades es important, ja 
que no s’ha portat a terme cap actuació. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Excavació de les terres acumulades fins arribar al paviment i així poder recuperar 
pendents originals que facilitaran el desguàs natural de les aigües. 

Control de l’obertura de la porta tapiada, per recuperar la comunicació en el baluard 
exterior. 

Excavació per localitzar el paviment original en aquest espai. 

Subsector 1 :recinte d’accés des de la Suda ( muralles del segle XIV 
- XVII) 
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Muralla del segle XIV 

Es tracta d’un pany de muralla del segle XIV format per tres torres quadrangulars 
que separa el recinte urbà medieval de les fortificacions incorporades a partir del 
segle XVII. El conjunt presenta dues torres als extrems i una al centre. 

Per sota de la torre central hi ha un portell que servia de pas des del glacis fins a les 
construccions medievals. L’accés a la part superior de la muralla, es realitza per la 
part exterior per una escala realitzada amb totxana i excavada a la roca 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Control arqueològic per part de Mª Jesús Ramón al consolidar i restaurar un pany de 
muralla caigut. Control arqueològic de la reconstrucció de l’escala d’accés i de la 
col·locació de proteccions en l’espai superior. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Excavació arqueològica a la part superior de la muralla, on es poden apreciar restes 
d’una primera muralla feta en tapia,que ha estat ampliada. Aquesta excavació ja que 
ens ajudaria a interpretar les fases constructives i possiblement obtindríem noves 
dades sobre la seva cronologia i evolució.  

Control de les obres de segellat d’obertures i esquerdes, patologies força greus de la 
muralla i torres, les quals poden desencadenar l’enderrocament. 

En la part superior de la porta excavada al terreny natural i que dona accés a la 
primera avançada, tenim localitzat un escut, del qual no tenim cap referència 
d’estudi, per tant creiem que seria bàsic esbrinar el seu origen. En la part inferior del 
mateix, tenim encastada un peça de marbre blanc, que sembla estar col·locada a 
l’inrevés ja que apareix buixardada.  

seria interessant comprovar, si es pot tractar d’alguna antiga inscripció reaprofitada. 

 

 

 

 

 

 

Detall de l’escut situat a la porta 
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Entorn: 

Seria força interessant realitzar una prospecció de tota la zona que dona a Remolins 
per identificar algunes restes estructurals que queden enmig de la vegetació, i que 
possiblement podrien tenir relació amb algunes de les reflexades per A. Wyngaerde 
com a belivere antique 

 

  

 

 

 

 

Vista de diferents restes estructurals 

Una altra actuació per portar a terme seria intentar ubicar les possibles restes del 
cementiri jueu que quedaria en aquesta mateixa vessant, i corroborar si queda 
alguna resta, o bé es pot donar per destruït. 

En la zona d’accés a la primera avançada, i punt que seria enllaç entre el castell de 
Sant Joan i les avançades, en un plànol de 1711, apareixen unes estructures que 
semblen estances. Aquestes en l’actualitat estan desaparegudes, però creiem 
interessant si mitjançant prospecció i posterior excavació fos possible ubicar-les, a 
partir de la superposició de plànols com hem fet nosaltres. 

  

Arxiu de la corona d’Aragó. Plànol de 1711 de les Avançades de Sant Joan. 

 

 

 



Pla Director de les muralles de Tortosa 
 

Pàg.25 

 

En el punt que dona al Rastre i lloc on baixa la muralla des de les torres medievals, 
tenim algunes estructures les quals s’haurien de netejar en primer lloc. Per poder 
realitzar a posteriori una actuació arqueològica, per esbrinar la seva funció originaria, 
ja que suposem que en la construcció de la carretera que comunica el barri de 
Remolins i el Rastre aquesta muralla va sofrir afectacions. 

 

Vista de les restes que es localitzen en el vessant 

Personal 

Per portar a terme els treballs arqueològics, que impliquin excavació és bàsica la 
presencia d’un arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i quatre peons 
especialitzats, (que poden ampliar-se o reduir-se segons punt de l’actuació), així 
com puntualment l’ús de màquines excavadores mixta i petita. 

Per portar a terme el controls i seguiments, la figura d’un arqueòleg director, i un 
auxiliar d’arqueòleg, així com la col·laboració d’un dibuixant es suficient. 

Puntualment pot ser necessària la figura d’un antropòleg físic, o bé d’un restaurador. 
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4. SECTOR 3: MURALLES DEL BARRI DE 
REMOLINS I TORRE DEL CÉLIO 

 
L’origen d’aquest tram de muralla es medieval, concretament de la 2ª meitat del 
segle XIII. Aquest sector emmurallat s’ubica al barri de Remolins, concretament des 
de la plaça de Menahem Ben Sharuq, punt on s’ubica la torre del Cèlio. Des d’aquí  
s’estén fins al Castell de la Suda, adaptant-se al desnivell natural que ofereix aquest 
vessant de muntanya. 
La muralla que anava des d’aquesta torre fins al portal de Vimpeçol, de la mateixa 
època que l’anterior llenç, fou enderrocada a principis del segle XX. 
 
TRAM 1:Torre del Cèlio 
 
També nomenada,Torreta, torre Grossa, torre de Navarro o torre d’en Zelí es de 
planta circular i s’ubica a l’extrem NE del recinte, es l’única de les torres angulars 
d’aquest sector de muralla  que s’ha conservat i que tancava la ciutat de Tortosa per 
la banda Nord, i en la qual es trobava el portal de Vimpeçol. 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

VILALTA RIBÉ, A (2009) Informe de la intervenció arqueològica a la Muralla 
medieval de Tortosa (Tram Torre del Cèlio).  

Actuacions arqueològiques pendents: 

Excavació programada per delimitar el fossat adjacent a la torre del Cèlio i la 
muralla, i comprovar el seu estat. Així com altres estructures que pugin restar en la 
zona. 

Excavació arqueològica mitjançant sondeig al sòl del carrer per poder resseguir el 
tram de muralla fins arribar a les que havien estat les torres del portal de Vimpeçol 
per així documentar el traçat d’aquesta muralla i porta. Segons Bayerri hi hauria la 
possibilitat de que el basament del Portal de Remolins fou d’època romana.  
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Una actuació que és important en aquest sector es poder realitzar un intervenció per 
situar l’emplaçament de la torre rodona i muralla vora riu que foren enderrocades a 
principis de segle, per comprovar els seu estat de conservació sota cota 0. 

Aquest traçat s’hauria de referenciar sobre un plànol cadastral i tenir-lo en compte en 
totes les actuacions que afectin al subsòl. 

Una altra actuació que creiem necessària seria resseguir l’antic camí que sortia des 
de Vimpeçol fins al fortí de Tenasses, ja que avui en dia queden vestigis evidents 
d’aquest camí 

 
TRAM 2: Central amb portal Jueus 
 
Situat actualment al mig del tram de muralla medieval, entre la torre d’en Cèlio i 
l’extrem Nord dels jardins del Príncep, aquest portal comunicava el call amb el 
cementiri jueu, ubicat fora muralla a la vessant NO del turó de la Suda.  
També permetia la sortida extramurs en cas de crescuda del riu. 
La part exterior resta a un nivell inferior del terra actual, per això s’accedeix a 
l’exterior mitjançant unes escales de sis esglaons. Possiblement fou amortitzada, 
poc després de l’expulsió dels jueus (1492). 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

1997- Intervenció arqueològica duta a terme per Joan Martínez al Portal del 
Jueus 
Durant aquesta excavació es localitza un mur de tàpia de la mateixa amplada del 
portal (3,05 m), amb una alçada d’1,50 m. A l’interior, el mateix farciment de la tàpia, 
amb argila i graves .El tancament de la porta era, doncs, un fet evident, que, amb 
l’estudi dels nivells arqueològics relacionats amb aquesta estructura, ens dóna un 
moment cronològic dins del segle XV. Aquest procés probablement s’havia repetit 
moltes vegades al llarg de l’evolució urbana d’aquest sector de la ciutat, si tenim en 
compte el moment fundacional del recinte emmurallat iniciat a les darreries del segle 
XIV. 

Les fonts documentals donen referències sobre que aquest tipus de porta d’accés a 
la ciutat, de vegades, va ser tapiada o tancada, per causes tan evidents com 
conflictes bèl·lics, epidèmies, o per motius purament urbanístics. 

Un cop desmuntat el mur de tàpia, va quedar completament al descobert la porta. 
L’alçada original és de 4 m i té una amplada exterior de 2,45 m. Respecte al nivell 
actual del carrer tenim 2 m de diferència. Presenta un llindar amb carreu de pedra 
sota l’arcada de mig punt, parcialment excavat. 

El paviment del portal està construït amb lloses irregulars i morter de calç. Aquest 
aspecte, com pràcticament l’execució de la porta, és similar a la porta de la Bassa i 
de Tarragona. 
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Actuacions arqueològiques pendents: 

Per continuar aquests treballs arqueològics proposem una excavació programada 
que contempli: 
- Una neteja del portal i parament, 
- Rebaixar les terres que s’ubiquen entorn la porta, 
- Ubicar i recuperar l’antic fossat de la muralla, 
- Musealitzar aquesta peça tan emblemàtica de l’antic Call jueu . 
 
TRAM 3: Jardins del Príncep 
 
Els Jardins, situats al barri de Remolins, ocupen bona part de la zona enjardinada de 
l'antic Balneari d'en Porcar, després de fer analitzar les aigües de les fonts que 
brollaven en l’indret i constatar les propietats medicinals que les caracteritzaven. 
Així, es va crear la infraestructura necessària per al seu funcionament. 
En aquest indret circula una bona part de la muralla del segle XIV. 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Desconegudes, encara que tenim referències orals de localització de material 
arqueològic en l’indret, concretament peces d’època romana. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Seria interessant estudiar el tram de muralla medieval que transcorre pel sector, així 
com comprovar l’existència del fossat annex, per la part exterior.  

Una altra actuació necessària seria la neteja del pas de ronda de la muralla que 
arranca a la zona de les avançades de Sant Joan, així com l’estudi dels diferents 
paraments de la muralla, per esbrinar fases. 

Pels voltants de la Suda, en concret per la seva part meridional, han aparegut 
nombrosos vestigis d’època romana des d’antic, creiem que seria necessari 
documentar l’existència de restes estructurals en aquest indret per posteriorment 
realitzar un projecte d’actuació utilitzant l’arqueologia preventiva. 

A banda d’això és justificat un control arqueològic de totes les actuacions, tant en la 
muralla com en qualsevol punt d’aquest sector que es portin a terme. 

 
Personal: 
 
Al hora de portar a terme els treballs arqueològics és necessària la presencia d’un 
arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i dos peons especialitzats, així 
com l’ús de màquines excavadores mixta i petita. 
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5. SECTOR 4: FORTÍ DEL BONET I MURALLES 
ADJACENTS 

 

 
 
FORT DE BONET 
 
Aquest reducte s’adapta al turó on s’emplaça, i es un petit bastió construït a finals 
del segle XVII aïllat, amb l’objectiu de protegir la debilitat de la muralla en aquesta 
zona propera al Rastre. 
Aquest reducte està format per un únic baluard de forma hexagonal, que es 
construeix adaptat al turó on s’emplaça. 
 
Aquest conjunt esta format pels següents sectors: 
 
Tram 1 Tram de muralla que enllaçaria l’avançada del castell de Sant Joan amb el 
fort de Bonet. 
 
Tram 2 es la zona on s’ubica un tram de la muralla i l’aqüeducte que la travessava 
per portar abastiment d’aigua al barri del Rastre. 
 
Tram 3 Respon bàsicament al fort de Bonet. 
 
Tram 4 Es el tram de muralla que enllaça el fort de Bonet amb el Sitjar. 
 
Les diferents actuacions arqueològiques que s’han de portar a terme en aquest 
sector 4, seran de diferent tipus. Aquestes aniran des de l’estudi de diferents 
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materials epigràfics, o planimetries fins l’excavació arqueològica, així com alguns 
treballs d’altres tipus necessitaran controls arqueològics o d’obres. 
 
TRAM 1 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Valldepérez Ayxendri, M. 2007 Intervenció arqueològica al Portal del Rastre. 
Els motius de la realització d’aquesta actuació arqueològica foren les obres 
d’arranjament de la calçada realitzats per GUMTSA, de l’Ajuntament de Tortosa. 
Bàsicament els treballs han consistit en un control arqueològic de les rases 
realitzades per canalitzar l’aigua. 
Cal remarcar la localització d’una estructura relacionada amb el portal però d’època 
moderna ( segle XIX). 
 

 
 
Vista dels treballs 

Actuacions arqueològiques pendents: 

 
Gravat d’Alexandre Laborde 

 

Aquest tram del sector del Rastre, queda molt ben reflectit en la imatge que ens 
ofereix Alexandre Laborde. Al sector de Llevant hi trobem un doble pany de muralla, 
el gòtic i el nou, construït aproximadament al 1700 amb un portal que donava pas al 
Coll de l’Alba. 
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Aquesta muralla deixava un espai interior creuat pel barranc i que no seria habitat 
fins el 1800, quan s’aixeca l’eixample.  
La muralla de la Suda s’unia amb el baluard del Carme i començava al flanc de la 
Plaça d’armes del Castell. Passava pel darrere dels Reials col·legis on feia un gir 
cap al portal de l’Escorxador (1349) el qual esdevé el més important de la zona, 
juntament amb el de l’Olivar i el de la Bassa. 
Al davant d’aquesta descripció, seria important tenir en compte tota la muralla que 
transcorre per aquest sector, i en especial les antigues portes de la ciutat 
És força interessant realitzar algunes intervencions programades per localitzar les 
restes de l’estructura de la porta del Rastre i de la muralla que pugui quedar, al 
marge dels seguiments d’obra, per així conèixer la seva ubicació exacta i les restes 
que poden quedar al subsòl. 
 

 
Situació del Portal 
 

Un altra tasca que creiem força interessant, seria la dignificació de la zona dels 
antics portals que resten en peu en aquest punt de Tortosa: el portal de la Bassa i el 
portal de l’Olivar, actualment tapiat, i sense accés. 
Cal remarcar, la necessitat d’una intervenció. Recollim les notícies de Pastor i Lluis 
d’octubre de 1915:” Practicando el ramo de Guerra, años atrás, excavaciones y 
desmontes en un cercado de muralla contiguo a los Colegios de Santo Domingo y 
San Matias, al pie del Castillo, aparecieron gran cantidad de huesos humanos 
ánforas y lucernas de barro con el pico quemado, indicando haber existido allí otra 
necròpolis romana” 
Més avant l’autor explica”Los moriscos, que se educaban en el colegio de San 
Matias, (...) y los colegiales de Santo Domingo, se enterraban en el inmediato 
cercado de murallas que està al pie del Castillo, hacia levante, cercano al mismo 
lugar donde se hallaron los restos de un cementerio romano que mencionamos 
anteriormente.” 
 
Possiblement tots aquests enterraments estarien en relació a una de les principals 
vies de la ciutat, així com l’existència del portalet de l’Olivar, fan creure que aquest 
traçat funcionés en època romana.  
Aquest punt de Tortosa actualment resta sense cap construcció que l’hagi afectat, i 
per tant seria important poder efectuar una intervenció programada. Podríem 
documentar la història d’aquest indret, i així disposar de nova informació que ens 
ajudaria a esbrinar més dades de la ciutat de Tortosa. 
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Muralla del Col·legi de la Mercè 
 
Actuacions arqueològiques dutes a terme 
 
No tenim constància de cap control o actuació arqueològica durant la construcció del 
nou col·legi de la Mercè realitzat als anys 80, malgrat la seva estratègica situació 
respecte a les muralles, i a la zona on han aparegut abundants restes 
arqueològiques. 
 

 
Obres de Construcció del col·legi de la Mercè. 
 
Actuació arqueològica pendent 
 
Estudi del traçat de les muralles que s’ubiquen en aquest edifici, així com d’altres 
que queden incorporats dintre de vivendes particulars. 
A partir d’aquí, s’haurien d’estudiar paraments, i afectacions de la muralla, així com 
controlar totes les obres que puguin afectar a la muralla encara que s’ubiquin en 
terrenys particulars. 
Seria interessant excavar per poder esbrinar si resta muralla sota cota 0 en els punts 
on s’obren els carrers Callau, i Providència. 
 
TRAM 2 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Montañés Príncep, M. C. 2003 Intervenció arqueològica a l’Aqüeducte del 
Carrer Callao 
Aquesta intervenció fou motivada per la situació ruïnosa i d’abandonament que 
presentava aquest espai del barri antic de Tortosa. Es van realitzar els següents 
treballs: 
 
Restauració de l’arc de totxo caigut. 
 
Ampliació del perímetre de la zona a rehabilitar, mitjançant murs de pedra d’una 
alçada mitja de 60 cm. 

 
Construcció d’un mur de formigó armat per a la contenció de terres en la zona 
posterior de l’aqüeducte. 
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Millora del drenatge i instal·lació d’enllumenat elèctric per col·locació de focus. 
 
Senyalització i explicació de l’element.  

 

 
 
Estructures abans d’actuar 
 

Actuacions arqueològiques pendents:  

En aquest punt seria interessant realitzar una recerca de documentació sobre els 
orígens d’aquest aqüeducte i la font que va alimentar al barri del Rastre fins entrat el 
segle XX. 

Una altra actuació seria netejar la muralla que s’ubica en aquest sector, ja que 
sembla ha sofert diferents afectacions per part dels propietaris dels solars, així com 
el seguiment d’obres que es puguin realitzar en la mateixa. 

TRAM 3 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

 
Aquest tram coincideix amb el fortí de Bonet punt on s’han realitzat les següents 
actuacions, bàsicament portades a terme per l’Ajuntament de Tortosa (CFO) i pel 
Departament de Treball. Entre elles cal destacar la consolidació de les canoneres, 
pavimentacions amb morter i consolidacions de les parts inferiors de les estructures, 
reparació de l’arc de totxo que forma part de la porta d’un dels baluards. 
Cal remarcar la pre-instal·lació de l’enllumenat en un petit sector. 
 
 2002  Pla d’Ocupació de paletes 
 
.2003-2005 Escola Taller Els Fortins 
 
.2005-2010 Plans d’ocupació de jardineria 
 

Actuacions arqueològiques pendents:  
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Estudis puntuals  
 
En aquest apartat es força interessant poder realitzar un estudi de les planimetries 
realitzades per Francesc Macià a principis del segle XX, perquè es bàsic per 
conèixer algunes les reformes i evolució de l’edifici. 
 
En aquest apartat també incloem l’estudi de l’escut heràldic ubicat en la façana 
principal del fortí, així com la inscripció que es localitza encastada a la porta del fortí  
en lletra gòtica, que seria molt interessant transcriure el seu significat, i estudiar el 
seu origen, ja que evidentment estem parlant de material reaprofitat i no sabem d’on 
prové. 
 
Un altre element força interessant per estudiar i recuperar, son unes columnetes 
octogonals incrustades en la façana de l’edifici que també son materials provinents 
d’algun altre edifici de més antiguitat. 

     
Columnetes octogonals 
 

Actuacions arqueològiques pendents:  

Al fortí de Bonet les actuacions arqueològiques que impliquen excavació 
arqueològica en extensió o bé, realització d’algun sondeig es situen en els següents 
punts: 
Excavació a l’interior del magatzem de pólvora i cisterna per recuperar els paviments 
i per poder esbrinar el seu ús i funció 
Excavació i neteja per recuperar el traçat i canalitzacions de la cisterna. 
 

 
Restes de les canalitzacions de les cisternes. 
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Recuperació dels desguassos originaris del sector. 
Neteja per recuperació del fossat i intentar traçar el camí cobert. 
Restes de part del fossat 
L’escarpa, o paret que correspon al pany de muralla del baluard i la contraescarpa, o 
paret excavades a la roca 
Neteja i estudi de la paret que baixa fins al barranc i que forma part del fossat que 
circumval·la el fortí de Bonet. 

 
Vista de part del fossat 
 
Control arqueològic 
 
S’hauran de realitzar controls arqueològics de la majoria dels treballs i actuacions 
dutes a terme en d’edifici i en el subsòl. Entre aquestes remarquem: 
El control de les obres per recuperar les conduccions i funcionament de la cisterna 
original de l’edifici. 
Control de la consolidació, reparació i lliscat dels murs. 
Control de les obres de consolidació de les troneres i de reconstrucció de la garita. 
 
TRAM 4 
 
Fossat del Baluard del Carme 
 
El fossat es un element típic per a la defensa de les fortificacions, ja que evita l’accés 
a les tropes enemigues i a les màquines de guerra.  

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Les actuacions arqueològiques son desconegudes malgrat s’han portat diferents 
actuacions per adequar-lo com a zona d’aparcaments però sense controls 
arqueològics. 

Actuacions arqueològiques pendents:  

Neteja de l’entorn del sector, amb la recuperació del fossat colmatat, mitjançant 
rebaix amb màquina i control i seguiment arqueològic. Si escau finalment es 
procedirà a l’excavació arqueològica. 
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Personal: 

Per portar a terme els treballs arqueològics, que impliquin excavació és bàsica la 
presencia d’un arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i quatre peons 
especialitzats, (que poden ampliar-se o reduir-se segons punt de l’actuació), així 
com puntualment l’ús de màquines excavadores mixta i petita. 

Per portar a terme el controls i seguiments, la figura d’un arqueòleg director, i un 
auxiliar d’arqueòleg, així com la col·laboració d’un dibuixant es suficient. 

Puntualment pot ser necessària la figura d’un antropòleg físic, un restaurador o un 
historiador especialitzat en heràldica i epigrafia. 
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6. SECTOR 5. MURALLES DEL BARRI DEL 
RASTRE: MURALLES DEL PORTAL DE L’OLIVAR 

 

 
 
Les guerres amb Castellà, van ser un dels motius pel qual es van portar obres 
d’enfortiment dels sistemes defensius a les viles i ciutats catalanes, però hi han 
altres motius, com fou possiblement l’expansió econòmica i urbana que experimenta 
la ciutat en aquests moments. 
Entre el segles XIV i XV es porten a terme a Tortosa moltes obres públiques i 
privades, incloent les muralles i portes, enteses per la ciutadania tortosina com 
peces cabdals, fet que va produí un incrementi del traçat de muralles i així es va 
poder tancar tot l’eixampla baix medieval, incloent-hi els barris jueu i sarraí. 
Concretament aquest tram tancava la ciutat per la part meridional i sud-oriental 
I la seva construcció responia al projecte de 1367,en que es proposava bastir nous 
murs a les partides de Santa Clara i del Temple. 
 
Les actuacions arqueològiques que proposem per aquest sector són bàsicament 
excavacions arqueològiques, sondejos per prospeccions, i actuacions per estudiar 
paraments, així com un control de totes les obres que es portin a terme al sector per 
controlar la possible aparició d’estructures.  
Un apartat especial hauria de donar-se a la recuperació i documentació de les 
muralles que puguin restar en alguns punts sota cota 0, com poden ser els dos 
portals del Rastre. 
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DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS D’AQUEST SECTOR 
 
TRAM 1. REALS COL·LEGIS – PORTAL DE L’OLIVAR 
 
En aquest punt de la ciutat de Tortosa localitzem el barri del Rastre ubicat entre la 
muralla exterior de Tortosa i la interna. Històricament el barri és conegut pel Barranc 
del Rastre o del Vall -canalitzat al llarg dels segles i protagonista de diverses 
inundacions. 
 
Actuacions arqueològiques dutes a terme: 
 
1915- PASTOR I LLUIS Necròpolis dels reials col·legis. 
 
Cal remarcar, la necessitat d’una intervenció arqueològica en la zona situada entre la 
muralla i el darrere dels reials Col·legis, de la qual ja ens hem referit en l’apartat 
dedicat al Bonet i en l’apartat de fitxes. Recollim les notícies de Pastor i Lluis 
d’octubre de 1915:” Practicando el ramo de Guerra, años atrás, excavaciones y 
desmontes en un cercado de muralla contiguo a los Colegios de Santo Domingo y 
San Matias, al pie del Castillo, aparecieron gran cantidad de huesos humanos 
ánforas y lucernas de barro con el pico quemado, indicando haber existido allí otra 
necròpolis romana” 
Més avant l’autor explica”Los moriscos, que se educaban en el colegio de San 
Matias, (..) y los colegiales de Santo Domingo, se enterraban en el inmediato 
cercado de murallas que està al pie del Castillo, hacia levante, cercano al mismo 
lugar donde se hallaron los restos de un cementerio romano que mencionamos 
anteriormente.” 
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
 
En el punt on s’ubica la necròpolis dels reials col·legis seria força important 
determinar l’existència, cronologia i extensió d’aquesta necròpoli, perquè 
possiblement deu ser un dels punts no afectat per construccions modernes que resta 
a Tortosa. 
Evidentment aquesta excavació hauria de tractar-se d’una actuació programada 
dintre d’un programa d’investigació.. 
 
Tram1 .Portal de l’Olivar  
 
Un altre element que també documentem en aquesta zona en relació a una de les 
principals vies de la ciutat, seria ell portal de l’Olivar, fan creure que aquest traçat 
funciona des d’ època romana. 
Actualment es conserva al darrere del Reials col·legís, però Bayerri ens deia: mas 
que un portal grande, era una puerta secundaria” 
Però a un establiment municipal de 1345 ens diu que aquesta porta era de gran 
eixida, e moltes gents ne passen (J. Vidal, p.p.18). 
 
Actuacions arqueològiques dutes a terme: 
 
Inexistent 
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Actuació arqueològica pendent 
 
L’actuació que proposem es recuperar aquest espai. Pensem que unes restes 
d’aquesta importància deuríem ser correctament adequades senyalitzades i difoses. 
Per tant suggerim un control arqueològic dels treballs d’adequació o qualsevol 
actuació que afecti el subsòl. 
 
Tram 1.-Carrer Sant Domènec. 
 
Al 1373, els dominics van establir-se a Tortosa en una petita casa -convent que 
aprofitava una torre de la muralla. Aquesta petita capella sembla que no fou església 
fins al 1540 quan es va fundar el col·legi per als moriscs. 
Aquest convent estaria situat entre l’Escorxaria i l’Olivar. 
Actuacions arqueològiques dutes a terme 
 
1963- MASIP, J. Carrer Sant Domènec. 
 
2006- Universitat Rovira i Virgili. Església de Sant Domènec 
 
2007- Ramon Ferré Anguix, Intervenció al carrer sant Domènec 
 
Entre aquestes intervencions possiblement la que ha donat una informació més 
rellevant, fou la duta a terme l’any 2007 al mateix carrer Sant Domènec, enfront de 
l’arxiu Comarcal, on es van localitzar restes d’època ibèrica, en concret el que 
sembla una muralla, així com ceràmica i àmfores d’una cronologia del segle VIII a. 
C. 
Actuació arqueològica pendent 
 
En aquest punt que a priori sembla força rellevant per conèixer els orígens de la 
ciutat de Tortosa, seria interessant realitzar un projecte d’actuació i recerca, per 
poder extreure al màxim tota la informació sobre la ciutat. 
Creiem que es bàsic crear un projecte d’intervenció per a la ciutat, que no estigué 
lligat a les actuacions d’obres , i que sigui realitzat en la finalitat única d’investigar. 
Per tant proposem una sèrie d’actuacions arqueològiques programades per 
investigar les restes d’aquest sector . 
 
TRAM 2.- Santa Clara 
 
El convent de Santa Clara, situat a la falda del Sitjar s’estableix a Tortosa al terç 
central del segle XIII, i es va tenir en compte alhora d’emmurallar la ciutat.  
Des del turó baixava fins al sector de l’escorxaria un mur amb torres bastit al segle 
XIV. 
En aquest punt destaca l’anomenada font de les monges que al 1423 els documents 
relacionen la font amb la torre de la muralla. 
Tram de muralla medieval que arranca del Baluard de la Victoria fins la Plaça 
Mossèn Sòl.  
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Tram 2 .-Muralla del Convent de Sant Joan 
 
La muralla conservada al flanc del Rastre es d’època medieval. Tenim una disposició 
adaptada al terreny natural i les intervencions arqueològiques confirmen l’existència 
d’una banqueta de fonamentació 
La muralla medieval que s’adapta al desnivell de la muntanya i conserva diverses 
torres, una de planta poligonal, i dues de quadrades, els seus angles estan reforçats 
per carreus escairats. Als panys dels murs que connecten les torres es conserva un 
tram del pas de ronda. 
 
Actuacions arqueològiques dutes a terme 
 
1997-1999 Intervencions arqueològiques al pati de l’antic convent de Sant Joan. 
Aquestes intervencions han servit per posar de manifest la presencia de poblament 
d’època romana i andalusina en aquesta zona de Tortosa, que en aquelles èpoques 
serien petits ravals amb edificacions semi-rurals, confirmat per les restes 
localitzades. 
 
Actuació arqueològica pendent 
 
En aquest punt seria interessant realitzar diferents actuacions que anirien des de 
l’estudi dels paraments per documentar diferents fases constructives, fins l’estudi 
d’una làpida jueva que apareix encastada al parament de la torre, i que possiblement 
pertany al cementiri jueu que s’ubicava a Tortosa. Epitafi de R. Samuel (60 x 26 cm; 
s. XI-XII), situat a 4 m. d'alçada, que comença dient: "Aquesta és la sepultura de 
l'honorable ancià R. Samuel –que l'esperit de Iahvè el guardi- fill d'un honrat savi.” 
 
Uns elements que s’haurien d’estudiar i a la vegada netejar serien també les torres 
restants de la muralla, ja que en hi ha de massisses i d’obertes, així com del pas de 
ronda existent. Mitjançant aquest estudi podríem també tenir molt més clar algunes 
cronologies constructives, a la vegada que s’hauria de recuperar aquest espai per 
dignificar-lo i donar-lo a conèixer.  
 

 
 
Un altre fet que considerem bàsic es l’estudi de l’estratigrafia associada a la muralla, 
així com dels terrenys propers.  
Considerem més que necessari crear un pla especial de protecció als terrenys vora 
la muralla, marcant un perímetre de protecció, perquè alguns punts muraris han 
estat ocupats al llarg del temps per entitats, particulars, o religioses (col·legi de Sant 
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Josep, Cantaries de l’Ebre, Convent de Santa Clara, etc.) que molts cops han actuat 
com si aquestes fossin de la seva propietat, per tant s’hauria de regularitzar les 
actuacions arqueològiques al davant de qualsevol afectació del subsòl o evidentment 
dels murs. 
 
Tram 2.-Vial de Santa Clara 
 
Al recer del monestir de Santa Clara, es forma un dels barris més peculiars de la 
ciutat. Aquest és un dels convents més antics de la ciutat, ja que fou fundat l'any 
1283. Es troba situat al barri del mateix nom limitant a la vegada amb la muralla 
medieval del barri del Rastre (primer eixample de la ciutat -plaça forta).  
El convent de Santa Clara que va patir danys molt greus durant la guerra civil 
espanyola, dona nom al barri. Cal recordar que fou una de les primeres fundacions 
de l'Orde a la segona meitat del segle XII als Països Catalans.  
L'edifici va pertànyer en un primer moment al Temple passant més tard a l'Orde de 
Santa Clara, la qual encara l'ocupa en l’actualitat. 
 
Actuacions arqueològiques dutes a terme 
 
2005.- Universitat Rovira i Virgili -Vial de Santa Clara  
 
Aquesta actuació va portar-se a terme al vial que puja a la residencia sanitària, 
Verge de la Cinta. 
 
Actuacions Pendents: 
 
Documentació de la muralla i murs de contenció relacionats situats dins del convent 
de Santa Clara. 
En aquest moment degut a la impossibilitat d’accedir al recinte (les monges son de 
clausura, i no ens han permès l’accés), desconeixem el seu traçat, estat de 
conservació, etc.. 
A partir d’aquí creiem convenient realitzar un estudi on es pogués ubicar sobre un 
plànol la seva situació exacta, posteriorment s’haurien d’estudiar paraments, i tenir 
en compte qualsevol actuació que es realitzi en l’ indret per fer control arqueològic, o 
be excavació, si escau. 
 
Tram 2.- Plaça Mossèn Sol. 
 
Plaça de Mossèn Sol -popularment plaça del Rastre-, s’anomenava antigament la 
plaça Duc de Tetuan (en record de Leopoldo O'Donnell). 
 
Actuacions arqueològiques dutes a terme 
 
2008 PAIÑA, Cèsar (CODEX) Plaça Mossèn Sol. 
Es va poder corroborar l’existència de la muralla sota cota 0. 
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Actuacions Pendents: 
 
Es bàsic determinar el tram murari que pugui restar de la porta medieval que s’obria 
al recinte el Rastre, per saber el seu estat de conservació sota la cota O, i conèixer 
amb exactitud el seu traçat per poder tindre-la ubicada en cas d’efectuar alguna obra 
que afecti a les restes. 
L’ajuntament de Tortosa pretén construir properament un pàrking a la Plaça Mossèn 
Sol, cal dir que també s’ha compromès a integrar el tram de muralla que es va 
localitzar al subsòl. 
Les intervencions s’haurien de realitzar amb temps suficient per poder decidir i 
estudiar un projecte d’integració i musealització in situ coherent amb la importància 
de les restes. 
 

 
Porta del segon recinte del rastre 
 
Personal: 
 
A l’hora de portar a terme els treballs arqueològics és bàsica la presencia d’un 
arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i dos peons especialitzats , així 
com l’ús de màquines excavadores mixta i petita. 
Per portar a terme el controls i seguiments, la figura d’un arqueòleg director i un 
dibuixant es suficient. 
Puntualment s’hauria de incorporar a l’equip de treball un especialista en epigrafia i 
si escau en art. 
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7. SECTOR 6. TURÓ DEL SITJAR 
 
 

 
 
DENOMINACIÓ 
 
TURÓ DEL SITJAR 
 
Els orígens d’aquest sector de la fortificació cal situar-lo en època medieval 
concretament al segle XIV, motivat per l’eixample urbà que engloba el turó del Sitjar. 
L’actual traçat correspon a obra que s’inicia a la segona meitat del segle XVII en un 
moment  en que el recinte emmurallat s’adapta a les noves necessitats de l’època. 
L’únic element que es conserva de la fase és el Portal de Tarragona i la torre 
octogonal que s’hi adossa, i que queden dins del Baluard de la Victoria 
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DESCRIPCIÓ  
Tram 1 - Baluard Carme. 
 
Al Baluard del Carme s’accedia pel pla del Sitjar i aquest incloïa una torre octogonal 
d’origen medieval, i al dors la porta de Santa Clara. Aquest bastió és de planta 
poligonal  amb terraplens a l’interior, i s’hi conserven espitlleres i troneres. Als angles 
presenta carreus i pedres escairades als basaments mentre que a les parts 
superiors els paraments son de maçoneria. 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

1996 Neteja i control arqueològic del baluard de la Victòria durant l’actuació d’un 
camp de treball de la Generalitat de Catalunya 

2005- Excavació arqueològica d’urgència duta a terme la pujada per Sta. Clara per la 
Universitat Rovira i Virgili 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Aquestes dues intervencions arqueològiques dutes a terme al baluard, han sigut 
actuacions parcials degut a que  la primera ha consistit en una neteja de l’entorn i la 
segona s’ha portat en el marc de les obres de l’adequació de la pujada de Santa 
Clara i únicament s’ha actuat en una part de l’edificació.  

Al davant d’això seria convenient realitzar diferents tasques: 

Una elles seria recollir algunes peces arquitectòniques (carreus, elements esculpits, 
etc.) que resten escampats pel sector desprès que es localitzessin durant les 
excavacions, perquè possiblement pertanyen a l’antic Convent del Carme, i 
transportar-se al futur Museu de Tortosa per a posteriorment ser estudiat. 

També s’haurien de reposicionar les terres extretes del portal de Tarragona que 
formaven part del paviment i de la seva preparació, punt on ha quedat un desnivell 
considerable, així com han quedat restes de murs sense consolidació i exposats a 
diferents inclemències, per tant, necessiten ser coberts per protegir-los. 

Les restes visibles al davant del portal, pertanyen a l’antic cos de guàrdia segons la 
planimetria antiga, la qual cosa fa que mereixen un estudi i un tractament dignificant. 

       

Portal de Tarragona, i element arquitectònic. 
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A banda d’això s’hauria realitzar una excavació de l’espai interior del portal, ja que 
desconeixem la cronologia de cada estructura, i l’estat de conservació. Havent estat 
aquest un portal entre els principals de la ciutat, s’hauria de dignificar i condicionar 
l’espai, amb alguna placa explicativa, museïtzant-lo in situ. 
 
Una altra actuació interessant, seria recuperar el túnel que comunicava el baluard 
amb el fossat, ja que aquest seria un antic pas per accedir des de l’interior, i en 
l’actualitat apareix tapiat. 
 

   
Vista actual del túnel des del fossat, i clau de volta, reutilitzada. 
 
Recuperació i estudi d’una clau de volta de pedra encastada al pany del baluard, i 
ubicar-la en el futur museu municipal de Tortosa. 
 
Tram 2 - Cortina nord 
Aquest es el tram de muralla que uneix el Baluard del Carme amb el Baluard de Sant 
Crist. 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Desconegudes 



Pla Director de les muralles de Tortosa 
 

Pàg.46 

 

Actuacions arqueològiques pendents: 
 
Aquesta zona del Sitjar ha estat una de les mes afectades per la instal·lació del 
pàrquing de l’hospital.  
En la zona dels matxos i canoneres, s’han plantat xipresos que amb les seves arrels 
han afectat les estructures, per tant s’haurien d’extraure sota control arqueològic. 
En aquest mateix punt tenim instal·lacions de canonades d’aigua que també haurien 
de ser controlades perquè produeixen humitat i provoquen el deteriorament de 
l’edificació. 
Finalment i un cop extrets els arbres s’haurien de retirar les terres acumulades a les 
canoneres i excavar el sector, ja que es possible que resti alguna estructura de 
l’antic convent del Carme. 

 
Pany de muralla amb xiprers 
 
Tram 3 - Baluard del Sant Crist 
S’ubica centrat al mur que tancava el Sitjar, i é un cos sortint que s’eleva sobre les 
muralles veïnes. El model constructiu i els materials son els mateixos que per a 
l’edifici anterior. 
 
Actuacions arqueològiques realitzades:  
 
Desconegudes 
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
 
Estudi dels panys de paret i control arqueològic durant les actuacions 
arquitectòniques, degut a que apareixen restes arquitectòniques aprofitades als 
murs. 
En la imatge podem apreciar part d’un element decoratiu floral esculpit que pot ser 
originari d’algun dels edificis que s’ubicaven en l’indret, descobert pels autors fa 
poques setmanes durant una prospecció per a aquest Pla Director. 
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Relleu decoratiu 
 
S’han de netejar les terres de les troneres per recuperar els punts de drenatge 
originals, alhora que seria interessant recuperar les mateixes troneres.  
Treballs de neteja i excavació per recuperar la bateria circular. 
 
Tram 4 - Cortina sud 
 
Actuacions arqueològiques realitzades:  
Desconegudes 
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
 
El tram de mur que anava des del Baluard del Sant Crist al Sant Esperit resta amb 
molt mal estat, ja que a la deficiència del materials en que està construït se li ha de 
sumar les obres realitzades a l’Hospital Verge de la Cinta, el qual va substituir als 
quarters. 
En aquest punt suggerim un seguiment de les obres que es portin a terme, així com 
el seguiment de les neteges de terra, per a posteriori fer una valoració arqueològica, 
ja que aquest tram ha sofert moltes agressions, al convertir-se en zona de pàrquing 
de l’hospital a més d’instal·lar-hi a sobre, diferents instal·lacions de l’hospital. 
 
Tram 5 - Sant Esperit 
 
Aquest Baluard al plànol de 1708 intercanvia aquest topònim amb Sant Esperit, 
mentre que el de 1715 l’anomena de les Creus, i en l’actualitat, a part de conservar 
algunes espitlleres apareix arrasat. Aquest baluard era de planta poligonal i conserva 
trets constructius idèntics als anteriors. 
 
Actuacions arqueològiques realitzades: Desconegudes 
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
En aquest punt primerament s’haurien de rebaixar amb màquina les terres que 
farceixen tot el baluard, per procedir a l’excavació manual de l’interior de l’edifici fins 
arribar al paviment originari. 
Un cop rebaixades les terres s’intentaran recuperar les canoneres i les estructures 
que puguin restar. 
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Vista del Baluard 
 
 
Al plànol de 1880 s’aprecia un cos de guàrdia en el sector que seria interessant 
excavar per veure si encara resta algun vestigi i tenir-lo situat a sobre d’un plànol. 
Actualment aquest sector es troba en un total abandonament, i es dedica a 
amuntegar deixalles d’obra. 
S’hauria de dignificar i evitar que un espai d’aquestes característiques estigui en 
aquest estat de brutícia i deixadesa.  
 
 
 

  
 
Acopi de material d’obra i runa dins el baluard. Situació del cos de guàrdia. 
 
En aquest punt també s’hauria de realitzar la prospecció i neteja del vessant per 
identificar restes de la caponera que funcionava amb la de Orleans, així com altres 
restes constructives que a priori s’observen pel vessant. 
 
Caldria valorar les afectacions de les estructures durant la construcció de la 
carretera Simpàtica, així com de les actuacions immobiliàries portades a terme en 
els darrers anys. 
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Edificacions que afecten la caponera  
 
En aquest punt del sector es bàsic poder localitzar el tram de la muralla medieval 
desapareguda a principis del segle XX que arribaria fins a la zona de l’antic cinema 
Fèmina. 
En totes les actuacions que impliquen remocions del terreny, cal que hi hagi un 
control arqueològic així com en altres que puguin afectar estructures 
 
Tram 6 - Barri Eixample 
 
Actuacions arqueològiques realitzades:  
Desconegudes 
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
 
En aquest punt s’hauria de realitzar primerament una neteja intensiva, seguida de 
diferents sondejos per poder localitzar la muralla medieval que transcorria per 
l’indret, per finalment poder marcar-hi tot el traçat 
Cal destacar que hi tenim referències gràfiques d’aquesta muralla va estar en peu 
fins principis de segle XX, per tant es força possible que hi pugui haver nombroses 
restes entre la vegetació o sota cota 0 de tot el traçat murari, que arribaria fins el 
Baluard del Sant Esperit. 
 
 

 
 
Interpretació del gravat de Wyngaerde 
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Vista de l’antiga muralla medieval 
 
Tram 7 - Façana Ponent 
 
Actuacions arqueològiques realitzades:  
 
Zona de cementiri a Pla del Sitjar (plànol de la ciutat de Joan Abril) 
1991  CODEX Intervenció a l’Hospital Verge de la Cinta 
2002 RAMS, P. Intervenció a l’Hospital Verge de la Cinta 
2006 González, A. Intervenció a l’Hospital Verge de la Cinta 
 
Actuacions arqueològiques pendents: 
 
En aquest tram tenim diferents punts on s’han localitzat restes arqueològiques 
segons en parla la documentació, com pot ser en la plataforma on actualment 
aterren els helicòpters. 
Cal destacar que aquest conjunt d’estructures fou afectat per la construcció de 
l’Hospital Verge de la Cinta, edifici construït als anys setanta del segle passat. 
Tenim constància, que aquesta construcció es va portar a terme sense cap tipus de 
control arqueològic, per tant les restes allí existents (quarters militars, etc.) es trobem 
actualment desapareguts. 
Volem remarcar les dades que recull Mariona Valldepérez al seu llibre Hibera Iulia 
Ilercavonia Dertosa (2010 p.p. 202,), on apareixen redactades algunes irregularitats 
que van succeir durant les excavacions de 2001. 
Dividit l’espai en dos sectors, el primer d’ells fou situat al davant de l’entrada 
d’ambulàncies on van sortir restes dels antics quarters. 
En canvi al segon sector, segons dades orals, situat sota l’edifici, foren localitzades 
estructures de pedra lligades amb fang amb ceràmica ibèrica, però que de les 36 
cates existents, 26 cates van ser realitzades sense supervisió arqueològica  
Al davant d’aquestes afirmacions, s’ha de referènciar com a zona arqueològica 
qualsevol punt de l’indret, ja que després de la destrucció a la que possiblement ha 
estat sotmès, s’hauria de respectar tot el sector i veure si encara queden restes 
ibèriques. 
 
Tram 8 - Muralla Medieval 
 
Actuacions arqueològiques realitzades:  
Desconegudes 
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Actuacions arqueològiques pendents: 
 
En aquest punt s’ha de realitzar primerament una neteja de vegetació i posteriorment 
una excavació de les terres per delimitar les restes de la muralla medieval en el punt 
on comença a baixar fins la Plaça Mossèn Sol. 
 
Una altra tasca per realitzar seria obrir la porta d’accés al pas de la muralla, per 
poder netejar i acabar de condicionar l’entorn que actualment apareix força 
deteriorat, i en un futur, fer-lo visitable. 
Creiem important fer una neteja als basaments de les muralles, on s’hi localitzen 
munts de terra i brossa. 
 

 
Porta d’accés a la muralla 
 
 
Personal: 
Al hora de portar a terme els treballs arqueològics és bàsica la presencia d’un 
arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i quatre peons especialitzats , 
així com l’ús de màquina retro-excavadora . 
Per portar a terme el controls i seguiments, la figura d’un arqueòleg director, dos 
peons i dibuixant es suficient. 
Puntualment pot ser necessària la presencia d’un antropòleg físic, o un especialista 
en historia de l’art. 
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8. SECTOR 7.-FORTÍ DE L’ORLEANS 
 

 
 
DENOMINACIÓ 
 
FORT D’ORLEANS 
 
SECTORS 
 
El fort d’Orleans es bastiria pels francesos després d’establir-se a la ciutat, a la 
guerra de Successió (1705-1714), i rep el seu nom, en honor al general francès. 
Està ubicat en la part entre dos barrancs, concretament en la part mes elevada d’un 
turó escarpat. 
La planta principal de les estructures esta formada per dos baluards de planta 
pentagonal. El que esta situat al nord, conté un reducte fortificat, utilitzat com a Cos 
de guàrdia. 
Un element a tenir en conte és la caponera, ja que degut a que aquest fortí es el 
més exterior del conjunt de fortificacions de Tortosa, per salvar-lo de l’aïllament es 
va construir una doble cortina de muralla, amb un pas a l’interior per poder 
comunicar-lo amb el fort del Sant Crist, situat a l’altra banda de l’antic barranc. 
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Tram 1  
 
Baluard 1 
A l’element fortificat s’accedeix a través de la porta lateral del reducte del cos de 
guàrdia ubicat a l’interior i te la forma pentagonal clàssica dels baluards defensius 
d’inspiració francesa. 
Consta de polvorí, cisterna, rampes, troneres, bateria circular i un pany de fusells 
(ubicat entre el fossat i el baluard, tenint a la part superior un pany i en la part inferior 
hi ha un túnel per als fusells). 
 
Tram 2  
 
Baluard 2 
Al seu interior s’observen les restes de les rampes que permetien salvar el fort 
desnivell per al moviment dels canons cap a les nou troneres del flanc, destacant 
entre elles la bateria circular. 
 
Tram 3  
 
Aquest tram està conformat per un Camí cobert amb travesses i un Fossat. 
 
El camí cobert es tracta d’un camí a cel obert que s’ubica a la part superior de la 
contraescarpa circumval·la tota la plaça. La funció d’aquests elements era evitar els 
treballs dels sapadors i la construcció de galeries que tenien la finalitat de destruir 
les defenses de la ciutat amb la col·locació de mines i l’apropament de peces 
artilleres de l’enemic. Aquesta defensa s’adapta al terreny i està realitzada retallant 
les parets del turó i revestint-lo amb encofrats de formigó.  
Cal destacar que s’ha conservat una de les travesses del camí cobert, mentre que 
l’altra només és coneguda per planimetries. El fossat es un element típic per a la 
defensa de les fortificacions, ja que evita l’accés de les tropes enemigues i a les 
màquines de guerra.  
Aquest fossat envolta el baluard nord pel costat més vulnerable. 
 
INTERVENCIONS REALITZADES 
 
En quan a les intervencions portades a terme al fortí d’Orleans, cal remarcar que la 
majoria d’aquestes s’han portat a terme com a iniciativa del Centre de Formació 
Ocupacional, organisme depenent de l’Ajuntament de Tortosa, mitjançant Escoles 
taller i Tallers d’Ocupació. En quan a controls o bé intervencions arqueològiques, cal 
destacar que les que s’han portat a terme també estan incloses en aquest tipus 
d’intervenció. 
L'objectiu principal d’aquestes escoles Taller i dels Tallers d’Ocupació, ha estat 
realitzar treballs de neteja, consolidació i adequació, per evitar una degradació 
d’aquestes muralles i fortins amb que compta la ciutat de Tortosa. 
 
Intervencions Municipals:  
 
2004 Taller d’Ocupació Tortosa 2004 
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Durant aquest, i conjuntament amb l’escola Taller es va procedir a la consolidació 
del camí cobert i les travesses. 
Altres actuacions portades a terme han estat el manteniment de tota la fortificació i la 
recuperació del fossat i del seu sistema de drenatge. 
2005 Taller d’Ocupació Tortosa 2005 
Neteja i consolidació de l’edifici. 
Neteja de la caponera. 
Realització d’una escala d’accés des de la carretera Simpàtica. 
 
2003-2005 Escola Taller Els Fortins 
Durant el transcurs d’aquesta escola s’ha realitzat la consolidació del Camí Cobert i 
la instal·lació dels serveis (enllumenat, aigua, drenatge... ). 
 
2005-2007 Escola Taller El Cos de Guardia 
Realització de proteccions (baranes per protegir els tallats) 
Portes i reixes per als espais coberts. 
 

 
 
Treballs de neteja del fossat 
 
Actuació: 
 
Al fortí d’Orleans les actuacions arqueològiques que s’han de portar a terme son 
excavació arqueològica en extensió o bé, realització d’algun sondeigs, controls 
arqueològics, estudi de paraments, i estudi d’elements. 
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TRAM 1: BALUARD 1  

Actuacions arqueològiques realitzades:  

Aquest tram esta conformat pel Baluard 1,i consta de polvorí, cisterna, rampes, 
troneres, bateria circular i un pany de fusells. 
En aquest punt s’han realitzat algunes actuacions dins del marc del taller d’ocupació 
Tortosa 2005, però resten diferents tipus d’intervenció.  

Actuacions arqueològiques pendents: 

Entre les actuacions arqueològiques proposem, excavació, control arqueològic i 
estudi d’elements. 
 
Excavació a l’interior de la nau de planta rectangular amb coberta de canó i que feia 
funció de magatzem de pólvora per poder localitzar el paviment originari. 
 
Excavació i neteja del pany de fusells. 
 
Neteja de les canoneres, i de la bateria semicircular. 
 
Excavació per delimitar les rampes originaries. 
 
Excavació a l’interior del cos de guàrdia per veure si podem identificar algunes 
estructures del recinte, ja que s’aprecien restes d’un antic pas de ronda per l’accés a 
les fuselleres, ara modificades. 
 
TRAM 1.2: REDUCTE 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

En aquest punt s’han realitzat algunes actuacions dins del marc del taller d’ocupació 
Tortosa 2005, però resten diferents tipus d’intervenció 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Excavació al final del camí cobert per veure si es possible identificar part del mur que 
arranca del fossat i travessava el barranc, i funcionava com a tancament del fortí. 
Neteja de la caponera, i a la vegada intentar identificar les restes d’estructures 
pertanyents a la caponera que puguin restar al turó d’enfront, punt on s’ubicava la 
fortificació del Sitjar, amb la qual es comunicava. 
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Vista de la situació de la doble caponera 
 
TRAM 2: BALUARD 2 
 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

En aquest sector remarquem l’existència de rampes i una bateria semicircular.  
Cal destacar que en aquest punt no s’ha actuat fins aquests moments. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

És important per recuperar aquest espai realitzar les següents actuacions: 
 
Neteja de les canoneres, i de la bateria semicircular. 
Excavació per delimitar les rampes originaries. 
 
TRAM 3. FOSSAT I CAMI COBERT 

Actuacions arqueològiques realitzades:  

En aquest tram localitzem el camí cobert amb travesses i un fossat.  
Durant les diferents actuacions municipals s’han realitzat adequacions al camí 
cobert, on s’ha recuperat una part així com s’ha realitzat una petita instal·lació dels 
serveis (enllumenat, aigua, drenatge). 
En aquest punt també es va realitzar la consolidació de la travessa. 
També s’ha portat a terme la neteja del fossat, així com la recuperació d’alguns dels 
desguassos. 

Actuacions arqueològiques pendents: 

Entre les actuacions que encara queden per realitzar, podem remarcar: 
 
Excavació al basament de parts desaparegudes del camí cobert, per esbrinar el seu 
traçat complert. Seria interessant esbrinat si resta el basament de la travessa 
desapareguda. 
Excavació al final del camí cobert per veure si es possible identificar part del mur que 
arranca del fossat i travessava el barranc, i funcionava com a tancament del fortí. 
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La resta de les intervencions consistirien en controls arqueològics, o bé seguiments 
de totes les obres que es portin a terme, per estudiar paraments, fonaments i per 
controlar la possible aparició d’estructures. 
 
Seria interessant esbrinar si la data (1723) que apareix en una columna a l’interior 
del túnel de la fuselleria fou la data de construcció. 
Una altra actuació que contemplem seria l’estudi heràldic d’un escut que segons la 
documentació gràfica s’ubicava en la façana principal del cos de Guardia, i que avui 
dia esta desaparegut.  
Llavors, proposem l’estudi d’aquesta peça a partir de fotografies. 
 

   
 
Documentació antiga on s’aprecia l’escut Heràldic i vista actual. 
 
Un altra actuació seria la prospecció de tot l’entorn del fortí per esbrinar si resten 
estructures desdibuixades per escombraries i vegetació, fins al camí del seminari 
Barranc del Rastre. En cas de localitzar estructures, per suposat seria força 
interessant excavar-les i recuperar-les. 
 
Personal: 
A l’hora de portar a terme els treballs arqueològics és bàsica la presencia d’un 
arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i dos peons especialitzats, així 
com l’ús de màquina excavadora petita. 
En el cas de l’estudi d’heràldica seria necessari la col·laboració d’un especialista en 
el tema. 
Per realitzar els controls i seguiments, la figura d’un arqueòleg director i un dibuixant 
es suficient. 
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9. SECTOR 8.FORTIFICACIÓ DE TENASSES 
 
 

 
 
DENOMINACIÓ 
CASTELL DE TENASSES 
Es defineix com a tenalles l’obra exterior que te el front format per dos o quatre cares 
i de flancs paral·lels. 
Màdoz(1849): descriu el Castell de Tenasses com El fuerte de la tenaza, situado 
entre N. i E a ¼ de hora de distancia de la ciudad, contiene alojamiento para unos 
100 hombres; almacén de pólvora, cocina, aljibe y varias habitaciones para oficiales. 
 
Per poder comprendre l’estructuració d’aquest castell enumerem els elements que el 
conformen: 
 
SUBSECTOR 1: TENASSES 1 
 
A la part coberta del baluard de l’element fortificat s’accedia a través d’una porta, 
que en els darrers anys s’ha utilitzat com a corral de bestiar, i que s’ubica a la planta 
baixa de l’edifici. Des d’aquest punt tenim accés a les zones cobertes de l’edifici, 
entre les que destaquen un polvorí i un aljub excavats a la roca i cobert per volta de 
mig punt. 
Des d’aquí i mitjançant unes escales de totxana s’accedeix a la part superior de la 
Tenassa, on trobem el sostre del polvorí, les troneres i una bateria circular 
 
SUBSECTOR 2: TENASSES 2 
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El segon dels dos Hornabecs te quatre vegades més capacitat que el primer, i 
estava conformat per dos semi-baluards amb cortina, fossat, revellí, camí cobert i 
travesses. 
 
INTERVENCIONS REALITZADES 
 
Degut a que aquest fort resta actualment en mans privades i encara no s’ha decidit 
definitivament la seva adquisició per part dels organismes oficials, les intervencions 
dutes a terme son inexistents. 
Únicament podem nombrar diferents concentracions de membres de l’associació 
dels Amics dels Castells de Tortosa, per reivindicar la seva compra per part de 
l’administració. 
Abans de realitzar qualsevol tipus d’actuació seria bàsic expropiar,o negociar 
l’adquisició d’aquest espai als propietaris actuals, alguns del quals estan 
predisposats a cedir-ho a l’ajuntament de Tortosa. 
Per poder portar a terme les actuacions necessàries, seria important que la propietat 
fos pública, ja que la situació actual de l’edifici a part de ser ruïnosa, es que la zona 
funciona com “abocador incontrolat” de tot tipus de brossa i enderrocs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altre punt importantissim es que la fortificació necessita disposar d’un àrea 
perimetral de protecció del conjunt que en els darrers anys s’ha vist perjudicada en 
la construcció de petits edificis, cases, magatzems fets amb blocs de formigó i que 
han  esdevingut vivendes que s’estenen per les vessants de la fortificació arribant a 
les seves muralles. 
 

Imatges dels abocaments de 
materials i runa al fortí de 
tenalles. 
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SUBSECTOR 1 (TENASSES S. XVII) 
 
SEMIBALUARD HORNABEC 

Actuacions arqueològiques realitzades: 

Inexistents 
Remarquem a nivell arqueològic la troballa d’una moneda romana d’Antoní per José 
Jovani , “junto al pozo, l’any 1971 i una de Nerva, que desconeixem la seva 
localització.( Valldepèrez, M. 2010) 
Actuacions arqueològiques pendents: 

En aquest sector de la fortificació Primerament, s’hauria de realitzar una neteja 
exhaustiva de vegetació i brossa 

Planta superior de l’hornabec (neteja i excavació dels paviments de les canoneres o 
troneres, garites, i bateria circular, així com recuperació dels respectius 
desguassos). 
Planta inferior de l’hornabec  
Excavació a l’interior del magatzem de pólvora per conèixer el paviment original. 
Neteja, estudi i recuperació de la cisterna, així com de tots el elements relacionats. 
Estudi de l’edifici annex per esbrinar la seva antiguitat i funció. 
Neteja de terrers acumulats als interiors. 
Recuperació de desguassos. 
És bàsica la necessitat de col·locar reixes o portes al espais coberts i així evitar les 
actuacions incontrolades o bé, ocupació de l’espai per indigents. 
 
Porta , camí empedrat, fossat 
A l’element fortificat s’accedia a través d’una porta a la qual portava un camí 
empedrat, i amb força rampa del qual avui dia encara en resta una bona part. 
Reforçant aquesta porta hi trobem un pany de fusells 
 
Actuacions arqueològiques realitzades. 
Inexistents 
Actuacions arqueològiques pendents 
Neteja i control del camí empedrat d’accés al Fortí des de la ciutat (Remolins) fins 
Tenalles. 
Delimitació mitjançant excavació del camí cobert del primer hornabec. 
Seria convenient realitzar sondejos als punts estratègics d’unió d’arquitectures de 
diferent fase, la qual cosa ens permetrà determinar l’estratigrafia generada en els 
processos constructius. 
Un altre punt importantissim es que la fortificació necessita disposar d’un àrea 
perimetral de protecció del conjunt que en els darrers anys s’ha vist perjudicada en 
la construcció de petits edificis. 
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Subsector 2 (Tenasses S. XVIII ) 
 
Aquesta construcció son dos semi-baluards units per una cortina de muralla amb 
porta. En les dues puntes dels baluards tenim les troneres i en les dues localitzem 
una bateria de planta circular. 
A la muralla que uneix el dos baluards i concretament al mig, hi trobem una porta 
monumental de carreus que comunicava aquests amb el fossat i el revellí. 
 
Actuacions Arqueològiques. realitzades. 
Inexistents 
Actuacions  Arqueològiques. pendents 
 
Primerament, s’hauria de realitzar una neteja exhaustiva de vegetació i brossa de tot 
el sector per poder apreciar l’estat real de les estructures, i veure si emmascarat per 
la vegetació resta algun element que no hem identificat. 
Excavació en les parts inferiors de les muralles per comprovar el basament. 
Excavació de les troneres i bateries circulars fins els paviments de pedra (en cas 
d’haver desaparegut a la preparació del paviment) i neteja del desguassos. 
Estudi de les latrines (la que resta en peu) i excavació de la zona on podien ubicar-
se una o dos més. 
Neteja i control dels terrers acumulats als interiors de la fortificació . 
Excavació en busca del paviment originari del pas soterrat. 
Delimitació efectuant una rasa de tot el camí cobert . 
Delimitació de les travesses i comprovar realment quantes n’hi ha. 
 
Revellí 
 
Aquest revellí de Tenalles s’ubica enfront de la porta de carreus interior i presenta 
doble escala de totxana per accedir. 
En la part superior tenim troneres i una bateria de planta circular. 
Actuacions Arqueològiques. Realitzades. 
Inexistents 
Actuacions  Arqueològiques. Pendents 
Primerament, s’hauria de realitzar una neteja exhaustiva de vegetació i brossa 
d’aquests elements per poder apreciar l’estat real de les estructures. 
Neteja o control arqueòlogic de la neteja de les escales de totxana. 
Excavació i neteja dels paviments de les troneres i bateria circular. s’haurien de 
netejar les canoneres manualment i intentar recuperar les estructures, que moltes 
apareixen cobertes de terra i desdibuixades. També s’haurien de recuperar tots els 
antics desguassos. 
Recuperació de les pendents originals de l’edifici eliminant aportacions de terres 
acumulades  
Recuperació dels desguassos existents 
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Fossat, Camí cobert, Travesses  
 
Actuacions Arqueològiques. Realitzades. 
Inexistents 
Actuacions  Arqueològiques. Pendents 
Neteja de vegetació de tots els elements. 
Rebaix de les terres acumulades al fossat per recuperació de pendents naturals i 
dels desguassos originaris del sector. 
Recuperació del traçat originari del camí cobert i excavació per buscar els accessos. 
Excavació de les travesses poder localitzar la ubicació de les dues travesses 
desaparegudes. 
En les actuacions que impliquen remocions del terreny, cal que hi hagi un control 
arqueològic 
 

 
 
Vista del Camí cobert 
 

 
 
Vista del fossat 
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Altres Intervencions: 
A partir del plànol següent realitzat al 1903 per Francesc Macià del Fortí de 
Tenasses proposem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.-Intervenció en aquesta zona per conèixer les restes que poden quedar de 
l’edificació. 
B- Excavació en la zona on apareixen forats de bigues per esbrinat el tipus d’edifici 
que podria ubicar-se en aquest lloc. 
La resta de les intervencions consistirien en controls arqueològics, o bé seguiments 
de totes les obres que es portin a terme, per estudiar paraments, fonaments i per 
controlar la possible aparició d’estructures. 

 

RESUM DE LES ACTUACIONS 

Subsector 1 
 
Primerament, s’hauria de realitzar una neteja exhaustiva de vegetació i brossa 
d’aquests elements per poder apreciar l’estat real de les estructures. 
Cos superior del primer hornabec (neteja i excavació dels paviments de les 
Canoneres o troneres, garites, i bateria circular, així com recuperació dels respectius 
desguassos). 
Cos inferior del primer hornabec  
Excavació a l’interior del magatzem de pólvora per conèixer el paviment original. 
Neteja, estudi i recuperació  de la cisterna, així com de tots el elements relacionats 
Estudi de l’edifici annex per esbrinar la seva antiguitat i funció. 
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Neteja de terrers acumulats als interiors 
Recuperació de desguassos. 
Neteja i control del camí empedrat d’accés al Fortí. 
Delimitació mitjançant excavació del camí cobert del primer hornabec 
 
Subsector 2 
 
Primerament, s’hauria de realitzar una neteja exhaustiva de vegetació i brossa 
d’aquests elements per poder apreciar l’estat real de les estructures 
Excavació en les parts inferiors de les muralles per comprovar el basament. 
Excavació de les troneres i bateries circulars fins els paviments de pedra (en cas 
d’haver desaparegut, a la preparació del paviment) i neteja del desguassos. 
Estudi de les latrines (La que resta en peu) i excavació de la zona on podien ubicar-
se una o dos més. 
Neteja i control dels terrers acumulats als interiors de la fortificació . 
Excavació en busca del paviment originari del pas soterrat. 
Delimitació de tot el camí cobert. 
Delimitació de les travesses. 
Control arqueològic de la neteja de les escales de totxana. 
Excavació i neteja dels paviments de les troneres i bateria circular.  
Recuperació de les pendents originals de l’edifici eliminant aportacions de terres 
acumulades. 
Recuperació dels desguassos existents 
Excavació de les travesses poder localitzar la ubicació de les dues travesses 
desaparegudes. 
En totes les actuacions que impliquen remocions del terreny, cal que hi hagi un 
control arqueològic 
 
Altres 
Excavació en la zona on apareixen forats de bigues per esbrinat el tipus d’edifici que 
podria ubicar-se en aquest lloc. 
Reformes planificades al plànol de F. Macià 
La resta de les intervencions consistirien en controls, o bé seguiments arqueològics 
de totes les obres que es portin a terme, per estudiar paraments, fonaments i per 
controlar la possible aparició d’estructures 
 
Personal: 
 
Al hora de portar a terme els treballs arqueològics és bàsica la presencia d’un 
arqueòleg director, un arqueòleg tècnic, un dibuixant i peons especialitzats, així com 
segons les necessitats l’ús de màquina excavadora petita o retro-excavadora. 
Per portar a terme el controls i seguiment, la figura d’un arqueòleg director, i un 
arqueòleg tècnic es suficient. 
 
Davant la localització d’alguna resta humana hauria de participar puntualment un 
antropòleg físic, i si escau, s’haurien de realitzar també diferents analítiques de 
materials. 
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10. SECTOR 9 SECTOR FLUVIAL I RESTES 
CONSTRUIDES A NIVELL ARQUEOLÒGIC. 

 
Incloem dins d’aquest apartat una sèrie de fortificacions que també formen part del 
conjunt de muralles de Tortosa, però que desafortunadament han arribat fins als 
nostres dies incompletes, tant a nivell del seu traçat com a nivell estructural. 
De totes aquestes muralles tenim documentació escrita, i fins i tot gràfica, però 
desconeixem amb exactitud el seu traçat, encara que sabem també que part 
d’aquestes fortificacions resten ara sota el subsòl de Tortosa, i que poden ser 
identificades, això sí, únicament utilitzant les intervencions arqueològiques. 
Creiem que l’estudi d’aquestes muralles sota cota 0 hauria de formar part d’un 
programa d’investigació arqueològica destinat a la seva recerca, i no deixar, com 
s’ha fet fins ara, que l’arqueologia es supediti a les obres, (actuant amb excavacions 
d’urgència), ja que d’aquesta manera es complica la investigació i molts cops 
acabem perdent informació molt valuosa e irrecuperable del nostre passat. 
És molt important poder desenvolupar un programa d’actuacions programades i 
arqueologia preventiva, destinada a cercar i ubicar amb exactitud mitjançant 
sondeigs, la totalitat del traçat de les muralles de la ciutat. Amb això s’hauria de 
completar una planimetria acurada situant tot el traçat murari a sobre del plànol de 
Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal, creant una magnifica eina a l’hora 
de programar futures actuacions, tant a nivell arqueològic com urbanístic, i que ens 
ajudaran a evitar afectacions, i treballar sobre segur. 
 
Aquesta zona arqueològica hauria de romandre vinculada al perímetre fortificat de la 
ciutat i la seva zona d'influència, que és on es poden situar els jaciments 
arqueològics.  
Caldria incloure també, els punts on s’ubicaven les portes de les muralles, de les 
quals poden quedar encara vestigis, així com ramals muraris interiors. 
Creiem que aquesta serà la única manera de poder recuperar la informació que 
pugui restar de l’evolució urbanística de la ciutat, deixant de costat interpretacions 
lliures i si cenyint-nos a evidencies reals que son les que ens proporcionarà 
l’arqueologia. 
Aquests punts on considerem que queden restes de muralles sota cota 0 les hem 
delimitat en trams definint-los com:  
 
MURALLA ROMANA I ANDALUSÍ 
 
Restes de la Muralla romana i andalusina únicament han estat localitzats a Tortosa 
sota la Canònica de la Catedral de Tortosa i un tram de muralla andalusina a la 
Plaça de l’Absis. 
Ubiquem les restes de muralles romanes i andalusines en la zona de la Catedral de 
Tortosa i en tot l’entorn a aquesta, ja que suposem que poden restar trams sota els 
habitatges i carrers del seu entorn. 
També s’hauria d’ampliar la recerca cap al barri de Remolins ja que la majoria de 
troballes d’època romana d’una certa entitat van aparèixer en intervencions 
realitzades a principis de segle XX en aquest sector de la ciutat. 
Cal dir que seguint amb la muralla romana i andalusina, el  trams de muralla han 
aparegut en el marc d’excavacions d’urgència, i es poden consultar les fitxes de les 
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intervencions en l’apartat corresponent a actuacions d’aquest Pla director, per la qual 
cosa encara no es coneix amb exactitud el seu traçat :  
 
Intervencions arqueològiques realitzades: 
 
 MARTÍNEZ, J. I  ARASA, E. (2001) Intervenció arqueològica duta a terme al control 
arqueològic de les obres de consolidació estructural de la Canònica de la Catedral 
de Tortosa .  
 
GRIÑO, D.,CAMARASA, V. (2008)  Informe preliminar del control i excavació 
arqueològica de la urbanització del Portal dels Romeus, Plaça de l’absis, Costa 
capellans, La Suda, Costa Capellans (Tortosa, Baix Ebre) 

 
Intervencions arqueològiques pendents: 
 
Com hem pogut apreciar fins ara, el coneixement sobre la Tortosa romana i 
andalusina es molt pobre, i a aquestes intervencions on han aparegut restes de la 
muralla, únicament s’han d’unir poques intervencions més on han aparegut vestigis 
d’aquesta època, però fins i tot, la política actual de no realitzar una arqueologia 
d’investigació, i únicament cenyir-nos a l’arqueologia d’urgència ens esta 
contínuament vetant tot estudi coherent de la ciutat de Tortosa (recordem que 
aquest mes de gener de 2011 han aparegut vestigis d’enterraments d’època romana 
en el carrer Montcada de Tortosa, i encara s’està discutint la necessitat d’excavar, ja 
que es justifica com la no afectació de les restes per les obres). 
Per tant, si no hi ha una bona voluntat de cara a l’arqueologia i l’estudi de la ciutat es 
molt complex realitzar una investigació coherent i amb bons resultats. A partir d’això, 
s’hauria de realitzar un pla d’estudi que comportés diferents sondejos en punts 
calents de la ciutat antiga (alguns dels que es descriuen a continuació) per 
determinar i per deixar constància del traçat de muralla romana i andalusí, que serà 
la base per a posteriori, interpretar l’evolució de la ciutat. 
 
Així un cop revisat tot el material existent sobre la Dertosa romana sembla evident el 
que exposen Genera i Jarrega ( Aproximació a la Dertosa Romana, 2010) que: 
 
“existeix una delimitació natural molt clara, que mediatitza l’extensió de la ciutat 
antiga: els límits a llevant i a ponent són definits pel turó on s’alça el castell de la 
Suda per un cantó, i el riu Ebre per l’altre; d’altra banda, els barrancs del Cèlio i del 
Rastre permeten definir els límits màxims al nord i al sud.” 
L’any 1909, Joan Abril va proposar una planta del recinte de la Dertosa romana 
(Abril 1909), la qual centra principalment el barri de Remolins. Bayerri (1948, p. 669) 
indica, seguint Abril, que el traçat de la muralla romana baixava des del portal de 
Remolins, al nord, en direcció sud (tot seguint la riba del riu) vers el barranc del 
Rastre, el qual travessava els carrers del vall i del Bisbe fins a l’Ebre, on desaiguava; 
és a dir, que ve a definir un recinte limitat per un cantó, en sentit est-oest, pel turó de 
Sant Joan o de la Suda i l’Ebre, i en sentit nord-sud pels barrancs del cèlio i del 
Rastre.  
Tanmateix, però, la romanitat de les muralles esmentades per Abril i Bayerri és 
dubtosa; la muralla romana sembla tan sols haver-se identificat amb seguretat a un 
costat de la catedral (sota l’Aula Magna de la canònica de la catedral; Genera 2003, 
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URV 2005, p. 17), a partir d’intervencions arqueològiques efectuades l’any 2001 i 
encara inèdites que, en tot cas, indiquen que el traçat d’aquesta muralla no es 
correspon amb el dels recintes posteriors. 
Per tant, i resumint, els límits nord i sud del recinte emmurallat i de la ciutat romana 
estan poc definits. Resta la possibilitat que, pel nord s’apropés al barranc del cèlio, 
però també podia haver-se limitat al portal de l’Assoc, com passava en època 
andalusina, amb la qual cosa les restes arquitectòniques ubicades més enllà podien 
haver estat extramurs. Pel que fa al cantó sud, és possible que la muralla baixés 
directament des de la catedral fins al riu, amb la qual cosa les troballes fetes al 
carrer del Dr. Ferran estarien situades extramurs (URV 2005, p. 20), però això ens 
sembla poc probable, fonamentalment perquè no creiem gaire factible que el traçat 
de la via Augusta passés per fora de la ciutat (cosa que hauria d’ésser així 
forçosament, segons aquesta opció) ni que el pas de l’Ebre a partir de l’esmenta’t 
carrer del Dr. Ferran no tingués el control necessari que li proporcionarien les 
muralles de la ciutat. Per tant, cal creure que la muralla romana deuria fer una 
reculada des de la catedral i s’apropava al barranc del Rastre, coincidint, 
aproximadament, amb la murada medieval i el portal de la Rosa, mentre que en 
època medieval (potser en el període omeia, com indica al-Hymiarí) es modificaria 
lleugerament el traçat en construir el portal del Romeu, qui sap si per tal d’incloure el 
barri extramurs que sembla haver-hi format, o potser per raons poliorcètiques. 
El portal de la Rosa, segons sembla format per quatre arcades, estava flanquejat per 
dues torres; a l’emplaçament de la torre de la dreta s’instal·là un palau, reformat 
durant el Renaixement, i que fou reconstruït parcialment l’any 1971, on s’hi han 
trobat restes arquitectòniques que podrien correspondre a la muralla romana i la 
torre del portal (Miravall 2004, p. 182). 
Tanmateix, al carrer de la Croera, prop de la porta del Palau que comunica aquest 
carrer amb el de la plaça de Palau o de la canonja, es va localitzar, a finals dels anys 
noranta del segle XX, en arranjar una claveguera, un mur de característiques 
similars al descobert sota la catedral, que travessa perpendicularment el carrer en 
direcció al riu, i que sembla ser la prolongació de l’esmentat tram de muralla que es 
troba sota la catedral (Arbeloa 2008, p. 85).Pel que fa al tram paral·lel a l’Ebre, no 
s’ha conservat cap resta de muralla, de cap època. Els carreus encoixinats que 
s’aprecien a la base del palau episcopal podrien pertànyer a la muralla romana, però 
també a l’obra omeia d’època andalusina, ja que la tècnica de l’encoixinat es practicà 
també en les fortificacions d’aquesta època. D’altra banda, la descripció d’al-Hymiarí 
permet pensar en un recinte tancat, ja que no resulta lògic pensar que la part de la 
ciutat adjacent al riu es trobés desguarnida. 
Resumint, doncs, el traçat de la muralla romana és encara bàsicament hipotètic, i 
podem suposar que coincideix en gran part amb el de la posterior murada de la 
“Madina” andalusina, encara que amb algunes variacions a la zona sud (entre la 
catedral i el portal del Romeu) i amb l’enigma de si es limitava a la zona del portal de 
l’Assoc o bé si continuava fins a prop del barranc del Cèlio, com el recinte del segle 
XIV. En tot cas, aquesta ampliació havia estat abandonada en època andalusina, 
període en el qual s’emmarca la descripció de les muralles feta per al-Hymiarí, que 
podem relacionar amb les muralles romanes (ja que aquest autor ens indica que les 
d’època omeia són una reconstrucció d’altres més antigues). És important també la 
referència que fa l’autor andalusí a l’existència de quatre portes, cosa que ens fa  
pensar en una muralla que reflecteix una distribució ortogonal d’origen romà. En 
aquest cas, creiem que aquestes portes deurien estar, al sud, a l’alçada del posterior 
portal de la Rosa (potser entre aquest i l’Ebre, a la sortida de l’actual carrer de la 
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ciutat), mentre que al nord deuria correspondre al portal de l’Assoc (com en època 
andalusina) o estar per la zona del portal de Remolins (com a la murada del segle 
XIV). El portal nord podria trobar-se prop del posterior portal del Romeu (potser entre 
els actuals carrers de les Taules velles i d’Oliver), mentre que la porta de l’oest 
deuria estar on l’actual carrer del Dr. Ferran, donant sortida a la via Augusta pel pas 
del riu Ebre.

FAÇANA FLUVIAL 

Aquest tram originalment comprenia un sector que anava des de la peixateria gòtica 
(Bollonera) al convent dels Trinitaris, actual Palau Montagut. 
La importància de l’indret resideix en que sota aquest tram de cases tenim la muralla 
vora riu medieval o possiblement anterior, funcionant com una vila closa. Aquestes 
cases de murs gruixuts i sòlids en èpoques bèl·liques, tancaven les finestres, i 
funcionaven com a muralla fluvial. 
En posterioritat a la guerra civil es va construir el carrer Felip Pedrell que va 
desdibuixar el seu traçat, al crear un carrer guanyat al riu Ebre. 

Vista de la façana fluvial abans de la construcció del carrer Felip Pedrell 

En aquest indret es conserva un tram únic de la ciutat medieval de Tortosa, que ja 
en el seu moment va immortalitzar Wyngaerde en el seu gravat, i que en 
el basament i en els mateixos edificis segurament tenim un tram de muralla 
mil·lenària in situ. 

Intervencions arqueològiques realitzades: 

Massip, J.1970  Casa Cultura (Tortosa, Baix Ebre) 
Curto, A.;Loriente, A.;Martínez,R.; Ros, E.;1984 Excavació del Pont de Barques 
(Tortosa, Baix Ebre) 
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Curto, A.; Loriente, A.;Martínez,R.; Ros, E.;1984 Cales de prospecció en un solar 
destinat a Pàrquing (Tortosa, Baix Ebre) 
 
Intervencions arqueològiques pendents: 
Proposem en aquest sector realitzar una sèrie de sondeigs per poder comprovar 
l’existència de la muralla, el seu estat i la seva antiguitat. 
Així com una altra tasca important a realitzar es resseguir sota cota 0 l’existència de 
la muralla fluvial en direcció a Remolins. 
 

 
Vista de l’enderrocament de les muralles de Remolins 
 
TRAM DE LA CORTADURA 
 
L’existència d’aquesta estructura militar es remunta a inicis del segle XVIII, amb la 
victòria borbònica sobre les tropes dels Àustries i la fortificació de la ciutat, que 
s’havia convertit, ja des del segle XVII, en una plaça forta militar (BAILA 1999). 
L’existència d’una gran esplanada a Remolins va permetre instal·lar-hi al voltant un 
gran mur interior a la ciutat. Per a fer-lo, van haver de destruir diversos edificis, ja 
que, si bé l’esplanada era lliure d’edificacions, els voltants d’aquesta estaven 
densament poblats. D’aquesta manera, segons Baila (1999),després de destruir les 
construccions que existien entre la plaça de Remolins i l’església de Sant Jaume, 
van construir la muralla de la Cortadura, la qual permetia, en cas d’atac a la ciutat, 
poder tenir un segon cinturó defensiu dins mateix del recinte. Cal tenir en compte 
que aquest tipus d’edificacions ja les trobem documentades al segle XIV, on trobem 
dos panys de muralla que baixarien del mur del turó de la Suda, que es podrien 
considerar com el mur vell i/o el mur del portal de l’Assoc.  
Per tant, podem arribar a pensar que la construcció de la Cortadura no és més que 
la repetició d’esquemes de defensa realitzats a la ciutat des d’època medieval 
(VIDAL 2007). 
 



Pla Director de les muralles de Tortosa 
 

Pàg.70 

 

  
 
Plànol de finals del segle XIX amb la situació del baluard i el projecte 
del nou eixample de Remolins. AHCTE. 
 
Intervencions arqueològiques realitzades: 
 
Blasco, M. Loriente, A. Melian, R (1989) Memòria de l’excavació arqueològica del 
carrer Rasquera/ carrer Hospital. Tortosa- Baix Ebre 
 
Ferre, R. (2007) Memòria de la intervenció efectuada per l’estesa de cable subterrani 
dels trams dels carrers Pasqual Roca, Ginestar, Major de Remolins i Plaça 
Immaculada. Tortosa- Baix Ebre (Inèdit). 
 
Valldepérez, M.; Aixarch, M.; Excavacions Arqueològiques a Remolins. El Baluard 
del riu .Recerca 11(2007): 
 
Intervencions arqueològiques pendents: 
 
En aquesta zona seria important poder ubicar totes les restes muraries, així com 
portes (Assoc) que puguin restar sota cota 0 en un plànol per conèixer el seu traçat 
exacte, ja que tal i com hem pogut observar, en les excavacions arqueològiques que 
s’han portat a terme a la zona, aquestes apareixen encara amb una certa identitat. 
Cal recordar que per a la construcció de la Cortadura es van utilitzar materials de 
l’antic convent de Sant Joan de Remolins. 
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Detall de la Cortadura. Plànol de 1808, i situació de la Cortadura (plaza de Tortosa 
1811 servicio geogràfico del ejército (S.G.E.307) 
 
SECTOR ABALUARTAT DEL TEMPLE I SANT FRANCESC 
 
Aquest tram de muralla es trobava situat vora riu, al punt on actualment es situa el 
carrer Felip Pedrell. D’aquest sector de muralles no en resta cap estructura visible, ja 
que foren enderrocades i engolides per la Tortosa del segle XIX durant la creació de 
l’eixample. 
Avui en podem fer un seguiment mitjançant les planimetries antigues i per les 
diferents excavacions arqueològiques que darrerament s’han portat a terme i que 
confirmen el seu traçat. Un document bàsic per entendre aquesta disposició de la 
ciutat ens la proporciona el pintor flamenc  Anthonie van den Wijngaerde (1563) amb 
les seves vistes de la ciutat, que son el primer testimoni gràfic de Tortosa. 
Aquests dibuixos s’inclouen dins d’un possible projecte de dibuix encarregat pel 
propi Felip II de les principals ciutats hispanes. 
Posteriorment, al primer plànol conegut de la Ciutat, observem com la major part 
d’aquest traçat encara es conserva. 
El baluard del Temple es d’origen medieval, però entre 1642-45 tal i com es pot 
apreciar als plànols, comença un reforç d’aquest sector emmurallat i que finalitzarà 
durant la guerra de successió. 
El portal de Sant Francesc consistirà en un conjunt format per una contraguàrdia 
davant de la porta del Baluard de Sant Joan de planta esglaonada que recorria 
aquest tram fins el baluard de Sant Pere, per l’altra part hi havia una falsa braga que 
partint del sant esperit tancava l’extrem oriental del sector. 
L’empenta urbanística que es tradueix en l’enderrocament de les muralles, a finals 
de la tercera guerra carlina, elimina aquest sistema defensiu de Temple, i que dona 
pas a l’eixample urbà.  
 
Intervencions arqueològiques realitzades: 
 
IZQUIERDO, P. (1986) Excavació d’urgència al carrer Teodor González 
 
MARTINEZ, J. (1995) Prospecció del solar de l’antic Banc Central (Av. Generalitat 
38) 
MONTAÑÉS, M. C.(1996) Continuació dels treballs de Prospecció del solar de l’antic 
Banc Central (Av. Generalitat 38) 
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BEA,D.; COROMINES, M.;(2004) Intervenció arqueològica a l’entorn de l’antic 
Mercat del peix (Baix Ebre). 
 
NAVARRO, S.(2007) Intervenció arqueològica a l’entorn de l’antic Mercat del peix 
(Baix Ebre). 
 
Intervencions arqueològiques Pendents: 
 
Aquest sector es el que antigament va rebre més esforços per part de La Universitat, 
ja que en aquest punt el riu no era una barrera efectiva de defensa. En aquest punt 
sembla més que segur que puguin restar elements dels edificis allí ubicats: torres, 
portal,fosso etc.. 
Proposem en aquest sector realitzar una sèrie de sondeigs per poder comprovar 
l’existència d’aquestes restes i tenir-les ubicades sobre un plànol per poder crear 
una magnifica eina a l’hora de programar futures actuacions, tant a nivell arqueològic 
com urbanístic, i que ens ajudaran a evitar afectacions, i treballar sobre segur. 
 

 
 
Plànol dels Baluards del Temple (1803) Joan Saliquet i Negrete 
 
CAP DE PONT 
 
La fortificació del Cap de pont, avui dia desapareguda, es tracta d’una avançada 
poligonal.  
Aquesta fortificació realitzada l’any 1640, estava situada a la riba dreta del riu Ebre, 
al raval de la Creu, per a defensar i protegir l’accés al pont de barques, i servir com a 
bastió avançat, que permetia arrodonir el sistema defensiu de la ciutat de Tortosa. 
Aquesta fortificació va consistir en un doble baluard, mal nomenat revellí i 
contraguàrdia, que duplicarien la defensa: per la part exterior hi havia un ample 
fossat i camí cobert, que pels extrems s’obrien, figurant semi baluards mes petits, a 
la part exterior s’estenia un glacis. 
A part de defensar aquest sector, permetia controlar els moviments pel riu i 
resguardar el pont. 
A principis del segle XX es procedeix a l’enderroc del Cap de Pont per realitzar un 
dels eixamples de la ciutat anomenat de Ferreries. 
Cal remarcar però, que sota dels edificis actuals es conserva una bona part de les 
estructures, les quals apareixen en un bon estat de conservació i alçada 
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Intervencions arqueològiques realitzades: 
 
En quan a les intervencions portades a terme cal destacar que durant l’any 2005 van 
aparèixer restes d’aquest baluard, durant l’execució d’unes obres.  
 
2005- Intervenció d’urgència duta a terme per l’ Universitat Rovira i Virgili. 
 
Intervencions arqueològiques pendents: 
 
En aquesta zona no s’havien portat mai a terme actuacions arqueològiques, durant 
aquesta única intervenció va aparèixer part de l’escarpa del cap de pont amb uns 
murs de més de 3 m. conservats en el subsòl. A partir d’aquesta premissa, suposem 
que en l’indret deu de restar una bona part de tot el complex defensiu del Cap de 
pont.  
Per tant també proposem el mateix tipus d’actuació, seguint un mateix protocol que 
en altres punts on pugi restar muralla sota cota 0. 
Per tant realitzar sondejos per poder-la tenir acotada sobre un plànol i saber amb 
que contem al moment d’actuar en la construcció d’habitatges o urbanísticament. 
 
ALTRES INTERVENCIONS 
 
ELEMENTS RELACIONATS AMB LES MURALLES 
 
TRINXERES I BATERIES 
 

 
 
Algunes propostes d’actuacions sorgeixen dels plànols conservats sobre la ciutat de 
Tortosa. Alguns d’aquest plànols s’han traçat en moments de conflictes militars que 
han sacsejat Tortosa, i en ells podem observar com queda reflectida molta 
informació. 
Concretament, en aquest plànol realitzat durant  les guerres napoleòniques, podem 
observar el traçat de les trinxeres executades amb la finalitat d’assetjar Tortosa, i de 
les quals s’han conservat també algunes referències escrites . 
 
O'Callaghan menciona també que durant els assetjaments de 1642 i 1648 aquell 
santuari resulta molt perjudicat ja que tots els efectius principals de l'exèrcit francès 
van acampar a les seves rodalies i amb la mateixa ermita s'hi va instal·lar el quarter 
general. També l'any 1810 amb la guerra de la Independència es torna a repetir el 
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setge d'aquell lloc, aquesta vegada per les tropes de Napoleó que construeixen a la 
vegada unes trinxeres que arribaren fins les rodalies de Tortosa. 
 
A partir d’això proposem realitzar un estudi exhaustiu de les diferents planimetries de 
la ciutat, per poder rastrejar llocs involucrats en els conflictes bèl·lics, així com del 
elements que apareixen reflexats. 
Recordem la gran informació recuperada procedent de restes arqueològiques, 
localitzada a l’hora d’intervenir arqueològicament en algunes trinxeres (material 
bèl·lic, restes humanes de sapadors, etc) d’altres ciutats, on s’han realitzat 
excavacions d’aquesta tipologia. 
 
Una altra tasca per recopilar informació, ha de ser l’estudi de punts estratègics on 
foren col·locades bateries defensives militars i que també es reflecteixen en algunes 
d’aquestes planimetries. 
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