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1. FITXA TÈCNICA DEL JACIMENT 

 

Jaciment: Plaça del Lledoner, 6 

Municipi: Torroella de Montgrí 

Comarca: Baix Empordà 

Coordenades:  x - 510650 

  y - 4654700 

  z - 24 

Protecció del jaciment: BCIN  

Tipus d’intervenció:  Preventiva 

Activitat: Control i prospecció 

Estructures localitzades i cronologia: muralla medieval 

Crèdits: promoció –  Caterina Calabús Casas 

   direcció –  Carme Montalbán Martinez / Josep Frigola i Triola  

   equip humà – 1 arqueòleg  

Cost real del treball: 2285’20 euros 

Resum de la intervenció: 

Paraules clau – muralla, recinte medieval 

Resum – Degut a la rehabilitació i construcció d’un nou habitatge a un solar situat a  la 

Plaça del Lledoner, i a la seva situació, compartint murs amb la muralla medieval de 

Torroella, la Comissió de Patrimoni va condicionar el projecte a un seguiment i control 

arqueològic durant les tasques d’enrunament de les estructures que s’havien de 

substituir. S’havien de documentar les restes del mur defensiu, amb les seves 

característiques formals i les dimensions que prenia en aquest punt el recinte medieval. I 

intentar posar-lo en relació amb les altres intervencions i restes que s’havien localitzat 

anteriorment. 
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2. INTRODUCCIÓ I SITUACIÓ GEOGRÀFICA   

 

La intervenció que es descriurà tot seguit s’ha d’emmarcar dins el projecte de 

rehabilitació i reconstrucció d'un habitatge adossat en part a la muralla medieval que 

envoltava la vila de Torroella.  

El recinte murat ja es podia veure a simple vista abans d’iniciar-se les tasques 

d’enrunament de les estructures ja existents, tant a l’exterior del pati de la vivenda com 

a la part baixa de l’antiga edificació i a la part més alta de l’habitatge, allà on no estava 

tapada pels murs aixecats en fer l’habitatge. I també es podia observar com quedava 

tallat en un punt determinat, i quedava substituït per un mur de cronologia més moderna 

que intentava seguir la mateixa orientació de la muralla desapareguda. 

 

El solar on es va efectuar la intervenció arqueològica estava situat a la Plaça del 

Lledoner, al nucli urbà de la vila de Torroella de Montgrí (el Baix Empordà).  

L'accés era molt fàcil, donat que es trobava en ple barri antic de la vila, a la confluència 

entre la carretera que porta cap a Verges i l'Escala (C-31), que en aquest sector pren el 

nom d'avinguda Lluís Companys, la Rambla de Catalunya i la carretera de l’Estartit.  

De fet, el solar en qüestió, allargassat, s’obria en dues direccions, amb dos accessos 

diferents: per la Plaça del Lledoner i també per la Plaça de la Muralla.  
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3. NOTÍCIES HISTÒRIQUES  

 

Les primeres noticies històriques en què trobem el nom de Torroella són de l'any 888, 

en un document on apareix la villa Torrocella en referència a una disputa entre el seu 

propietari, Adisclus, i el bisbe de Girona. 

 

L'any 1085 hi ha noticia d'un castro Torroella, és a dir, un castell, que hom ha situat al 

voltant del palau del Mirador. La vila de Torroella neix, doncs, a l'entorn d'un castell 

feudal on es refugiaria la població en moments de conflicte armat. 

En el transcurs dels segles XI i XII s'erigeixen unes muralles a l'entorn del castell i del 

nucli habitat que correspon a la zona coneguda com la Cellera, entre el portal de Santa 

Caterina i el carrer de Mar. 

 

El conjunt murat s'eixampla durant el segle XIV, quan Torroella esdevé vila reial, però 

es mantindran els dos recintes diferenciats de la Cellera i l'Eixample (situat al sud 

d'aquesta), que funcionaran de manera independent. Durant el segle XIV, a més de la 

construcció del nou perímetre murat de l'Eixample, sembla que s'haurien reformat 

també els antics murs de la Cellera. 

Les notícies històriques que fan referència directa a les muralles apunten a què les obres 

de muralles i trinxeres varen finalitzar el 1397. Per altra banda, l'any 1591 la vila obté 

un privilegi reial per a recaptar impostos per finançar la reparació de les muralles.  

 

Per últim, l'any 1887 Josep de Quintana i Combis registra en un plànol la destrucció de 

les muralles per obrir nous carrers que permetessin el creixement de la vila  (Roviras i 

Torrent 2003). 
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4. ANTECEDENTS. INTERVENCIONS ANTERIORS 

 

La primera intervenció arqueològica que es va dur a terme dins el perímetre murat va 

ser a l’agost de 2004, quan al número 10 del carrer del Roser es varen enderrocar dues 

cases per construir un edifici plurifamiliar. 

El motiu de la intervenció va ser la presència d’un pany de muralla que delimitava per 

llevant el solar, i la seva inclusió en el Pla General d’Ordenació Urbanística com a 

“Àrea Històrica AH3”. 

L’existència del mur en aquest lloc ja era coneguda pels veïns de la zona i havia estat 

relacionada amb les muralles del segle XIV. El seu traçat també era conegut gràcies a 

diversos estudis, i la toponímia local en dóna fe, com quan es refereix al carrer de la 

Muralla. 

Es va localitzar una muralla sense fonamentació al subsòl, la qual cosa va fer pensar en 

un possible contrafort, fet que no resultaria estrany ja que el perímetre emmurallat 

presenta signes evidents de superposició de diverses fases constructives,  

Durant aquesta campanya va ser possible accedir a l’altra banda de la muralla, la seva 

cara interna, on s’intuïa la forma atalussada i l'orientació (diferent a la resta d’edificis 

que l’envoltaven). El que resultà interessant d’aquest fet va ser que la llargada 

conservada pel nord era superior a la documentada per la banda de fora, on s’havien fet 

els sondeigs.  

 

La segona intervenció a tocar de la muralla medieval de Torroella va tenir lloc el 

novembre de 2004, quan es va treballar en un solar situat entre els carrers de Sant Genís, 

concretament en el número 44, i l'Avinguda de Lluís Companys, 53.  

En el solar, ocupat per una casa amb pati en estat de ruïna, s'hi havia projectat 

l'edificació d'una vivenda unifamiliar i un local comercial amb entrada per l'avinguda 

Lluís Companys. 
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Es va descobrir un petit tram de muralla, soterrada sota el jardí de la casa anterior, a la 

part del solar més propera a l'avinguda de Lluís Companys. De fet, l'existència dins del 

solar de les restes de la muralla era força previsible, ja que l’espai on s’intervingué es 

trobava situat entre la torre de les Bruixes, a ponent, i el portal de Santa Caterina, a 

llevant. Entre aquests dos elements hi havia encara algun llenç de muralla visible. 

Es tractava de netejar i documentar el traçat de la muralla en aquest punt. La intervenció 

va permetre posar al descobert uns 4 metres de mur. 

En planta es feia molt evident la tècnica constructiva de la muralla en aquest punt: dos 

paraments exteriors de pedres mínimament treballades de forma rectangular i formant 

filades horitzontals, i la part interior, entre els dos paraments, formada per pedres de 

mida molt diversa, sense treballar i lligades amb morter de calç, igual que els paraments 

exteriors. 
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5. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ I METODOLOGIA 

 

El solar estava ocupat a l'oest per un petit pati i una construcció moderna que s’havia 

d’enderrocar i reformar, oberta a la Plaça de la Muralla, i una vivenda formada per la 

unió de dos habitatges diferents, amb accés des de la Plaça del Lledoner.  

 

Aquesta casa, de fet, estava alineada seguint un tram de l'antiga muralla medieval, que 

aquí es podia observar al seu interior i a la zona descoberta, on el pati obert donava pas 

a la Plaça de la Muralla. En aquest sector, la muralla envoltava i tancava el nucli 

primigeni de Torroella -la Cellera- on es trobaven l'església i el castell.  

Davant d'aquests fets, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va creure convenient 

condicionar la llicència d'obres a la realització d'una intervenció arqueològica que 

permetés documentar aquest tram de muralla i verificar l'existència d'altres restes 

arqueològiques en el solar. 

 

Per tant, l'objectiu principal de la intervenció era la documentació del tram de muralla 

que quedaria al descobert en netejar-se la zona de les diferents estructures que hi 

estaven adossades. Així com la possibilitat d’aportar noves dades sobre el sistema 

defensiu baix-medieval, garantint alhora que les noves edificacions projectades no 

malmetessin cap vestigi arqueològic fins ara desconegut.  

I en el cas que fos oportú o necessari, s’havia de constatar l'existència d’altres possibles 

restes arqueològiques en el solar mitjançant sengles sondeigs a banda i banda de la 

muralla. Tot i constatar que el projecte d'obres no preveia realitzar rases de 

fonamentació ni rebaixos en tot aquest sector. 

 

La intervenció proposada es va plantejar en dues fases : 

- La documentació arqueològica del tram de muralla conservat, planimètricament i  
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fotogràficament. 

- La realització de sondeigs perpendiculars a la muralla per poder documentar 

l'existència de restes arqueològiques, si resultava convenient. 

 

En realitat, es va realitzar el seguiment i control del desmunt del mur més modern situat 

sobre la muralla de Torroella de Montgrí, intentant documentar de la forma més acurada 

possible la muralla, les seves característiques i les dimensions que assolia en aquest 

espai. I controlant que la nova obra no afectés de manera important el llenç de mur 

protegit com a BCIN. 
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6. RESULTATS 

 

El tram de muralla localitzat al solar afectat pel projecte, formaria part del llenç de la 

fortificació que hauria tancat el recinte de la Cellera en els segles XI-XII pel costat de 

tramuntana (Roviras i Torrent, 2003). Era un tram ja conegut, i el mateix propietari era 

conscient de les dificultats que comportava el fet de tenir part d’un BCIN dins de la seva 

finca. 

Malgrat la intervenció realitzada i l’interès per poder donar una datació més concreta a 

la construcció medieval, les tasques que es dugueren a terme no van permetre confirmar 

la cronologia. No es va realitzar cap mena de prospecció ni cala arqueològica, ja que no 

va resultar necessari incidir en el subsòl d’aquest espai, i això va fer que no es 

poguessin afinar les datacions de forma més acurada. 

 

Amb aquesta intervenció es va poder confirmar i tornar a documentar la tècnica 

constructiva de la muralla, que consistia en dos paraments externs de factura regular 

(pedres treballades disposades en filades horitzontals) amb un rebliment intern format 

per pedres de mida irregular i sense treballar, tot lligat amb morter. 

El recinte murat, que ja es coneixia amb anterioritat, deixava a la vista en aquest espai 

un mur que era més ample a la part baixa i que es convertia en un llenç més prim a la 

zona del primer pis aproximadament. Això ens podria posar sobre la pista d’un possible 

pas de ronda per la banda intramurs i un llenç espitllerat i continu per la banda externa 

del perímetre de la vila. 

Aquest tram feia aproximadament 21 metres de llargada. La seva amplada és variable, 

anant dels 145 cms. a l’extrem de ponent als 80 centímetres en el lloc on queda tallada 

per l’est. L’alçada es conservava de forma discontinua i irregular entre els 3’5 i els 6 

metres a la part més alta. 
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El projecte de rehabilitació de l’edifici existent contemplava la substitució de l’embigat 

de fusta i portland que cobria la planta baixa i que carregava a la cara nord de la 

muralla. S’havia de col.locar un de nou que es situaria al mateix indret, i per tant, havia 

de recolzar-se igualment en la muralla, afectant-la de la mateixa forma que passava fins 

aquell moment. Degut a aquest fet el que es pretenia era aprofitar la major part dels 

forats corresponents al primer embigat, i afectar el mínim el pany de paret antic. 

Malgrat les bones intencions, la distància entre les bigues era diferent en el nou embigat, 

i això va fer necessari ampliar algun dels forats existents, i, fins i tot, fer-ne algun de 

nou. En ampliar els forats existents es va fer evident que aquesta afectació seria mínima  

ja que pel primer embigat no es limitaren a l’amplada de la biga sinó que feren unes 

obertures més grans que ompliren amb pedruscall i morter de calç per tal de falcar les 

bigues.  

També a la planta baixa es va poder veure com s'havia reforçat la muralla, sobretot al 

sud, amb una quantitat important de ciment, i com al nord presentava un revestiment de 

menys entitat.  

 

Pel que fa al pis superior, en cap moment es va incidir directament sobre la muralla. Un 

mur construït en època més moderna prenia la mateixa orientació i es superposava a la 

muralla, realçant-la. Les úniques bigues de la coberta superior que podrien haver afectat 

la muralla es trobaven sobre aquest realçament. 
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Índex d’imatges: 

1. Plànol de situació del solar on es va efectuar la intervenció 

2. Planta de l’habitatge amb el traçat de la muralla al seu interior 

3. Vista de la muralla des de la terrassa nord 

4. Vista de la muralla des del pati sud de l’habitatge 

5. Gruix de la muralla vista des del pati de la casa de Plaça del Lledoner, 6 

6 i 7. Enderroc de les estructures antigues i muralla al fons 

8 i 9. Desmuntatge de l’embigat antic 

10. Vista de la muralla 

11. Muralla amb l’enderroc a mig fer 

12 i 13. Nous forats per l’embigat del pis superior 

14 i 15. Col.locació del nou embigat 

16 i 17. Part superior del mur vell (la muralla) 
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