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0.   Introducció al treball 

indubtable que Roses és una de les principals destinacions turístiques de Catalunya i que és aquesta 
activitat turística el motor econòmic del municipi. Però, cada vegada més, aquesta població està 
esdevenint una destinació amb un model turístic més semblant al de poblacions com Salou a la Costa 
Daurada o Lloret  a la Costa Brava,  que tenen una clara percepció de destinació low cost i del conegut 
com a turisme de les “S” (Sun, Sea, Sand, Sex & Sangria). 

Hem de ser conscients que els models turístics evolucionen, i així ho ha estat fent el de la vila que ens 
ocupa al llarg de les últimes dècades. Però no podem obviar que s’ha de començar a potenciar una nova 
orientació del model turístic de la població, i en general de tota la costa catalana, i en particular de la 
Costa Brava, que vagi més enllà de la consideració bàsica de sol i platja i que du inclosa una demanda 
clarament estacionalitzada. 

Cada vegada més, s’està intentant que aquest turisme de sol i platja quedi relegat  i els turistes que ens 
vinguin a visitar busquin noves experiències que requeriran d’una estreta col·laboració entre el sector 
públic i el privat per tal d’atraure un client amb major poder adquisitiu i un turisme de més qualitat, sent 
necessari disposar d’una oferta de serveis i equipaments d’acord amb el turisme que es vol impulsar des 
dels diferents plans vigents d’ordenació i associacions i col·lectius que així ho volen. 

L’emergència de noves destinacions desconegudes pels turistes que ens han estat visitant al llarg de les 
últimes dècades ens ha de fer veure que és imprescindible adaptar-nos a aquestes noves regles de joc. 
Són aquestes noves regles les que ens han de fer transformar l’experiència adquirida al llarg de les últimes 
dècades amb el turisme de sol i platja, cap a un focus d’atracció que sigui capaç de superar aquesta 
barrera  i es comprometi amb un turisme cultural, a més del purament vacacional, amb una respectuositat 
exquisida amb el medi ambient i els diversos elements patrimonials.  

0.1.  Objectius i metodologia del treball  

Aquest treball té la finalitat d’aprofundir en el coneixement de la badia de Roses, formada per la pròpia 
Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala, i dels seus recursos mediambientals, naturals i 
culturals. Això es farà fent servir com a element central la Ciutadella de Roses, patrimoni de l’enginyeria 
militar i de fortificacions de Catalunya, reconegut com a BCIN. 

Es durà a terme una valoració de la Ciutadella de Roses com a element singular en el territori ja que ens 
trobem davant un exemple de fortificació  renaixentista primerenc, connectat amb Itàlia i no pas amb 
França com la majoria de construccions “abaluardades”. Paral·lelament es realitzarà una evolució 
temporal a partir del segle IV a.C. fins al present analitzant les característiques constructives i la seva 
relació permanent amb la urbanització i població de la vila. 

La Ciutadella exercirà com a fil conductor, serà el nostre quilòmetre 0, i ens ajudarà a comprendre el 
desenvolupament territorial i social de la badia i així ser capaços d’identificar una zona d’estudi propera i 
que permeti una mobilitat sostenible per dotar aquesta zona d’un tractament territorial integrat. 

Per fer això, es farà un reconeixement i selecció del patrimoni natural i cultura d’aquesta zona designada 
prèviament, i es mapificaran els camins existents, reconeguts en diverses categories, tot analitzant la 
seva funcionalitat i la correlació entre aquests dos elements. 

Finalment es realitzarà una proposta d’integració del monument i el seu entorn dins d’un model de 
desenvolupament sostenible  basat en els camins ciclistes per ser capaços de deixar de banda aquest 
model turístic del que parlàvem i que ajudi a la preservació i conservació dels espais històrics, culturals i 
naturals dels que disposa la nostra costa.   
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1. La Ciutadella de Roses, Patrimoni de l’enginyeria. Anàlisi històrica i constructiva 

1.1 Que hi trobem abans de la Ciutadella? (s. IV a.C. – s. XVI) 

 
Per parlar de la Ciutadella de Roses cal remuntar-nos, segons els jaciments arqueològics trobats, al segle 
IV a.C. quan en l’època antiga es fundà l’antiga colònia grega de Rodes (Rhode o Rhodos) (776 a.C.) i 
que perdurà després com a ciutat romana, gràcies a l’arribada de les tropes de Cornel·li Escipió l’any 216 
a.C. a bord de 70 vaixells, 1.800 cavalls i 36.000 soldats, dins de les campanyes de la II Guerra Púnica 
Aquests romans, que desembarcaren pacíficament a la costa i iniciaren la romanització de les diverses 
tribus iberes de la zona, esdevindran importantíssims i claus fins a l’època visigòtica. Existeixen unes 
cèlebres cites de Scynme de Chíos (autor grec del s. I a.C.) i de la geografia d'Estrabó (63 a.C. – 20 d.C.), 
que es basen segurament en un text anterior d'Efor (geògraf grec del s. IV a.C.), on es parla d'una Rhode 
fundada pels rodis abans de la primera Olimpíada (776 a.C.), però no tenen de fet cap fonament 
arqueològic, almenys per ara. Son aquestes fonts clàssiques que fan recular aquesta ciutat grega a inicis 
del segle VIII a.C., on deixaven entreveure la possibilitat que la colònia de Rodes hagués estat una 
fundació deis grecs de l'illa de Rhodos al mar Egeu.  
 
De totes maneres la presència a Roses, concretament al territori que ocuparà la Ciutadella, entre les 
rieres de la Trencada, a l’oest, i de Ginjolers, a l’est, d'una colònia grega coetània de Massàlia i d'Empúries 
(s. V a.C.), està avui dia perfectament demostrada, ja sigui d'origen rodi o més probablement jònic com 
les dues anteriors i on tot sembla indicar que el seu origen cal buscar-lo en una fundació massaliota, tal 
com evidencien les cites de Pseudo-Escimno (s. II a.C.) que ens diu “…són colònies fundades pels foceus 
massaliotes, la primera és Emporion, la segona, Rhode.”, en un moment en que aquesta metròpoli perd 
influència. 

 

Figura 1. Zona primera ocupació (Google Earth/Elaboració pròpia) 
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L’únic jaciment que encara podem veure a la Ciutadella dels segle 
IV  a.C. és la muralla datada en la segona Guerra Púnica entre 
romans i cartaginesos, d’època grega i localitzada en el subsòl de 
l’extrem nord-oest del pati d’armes de la Ciutadella. Feia de barrera 
entre el barri hel·lenístic, que quedava fora, i de l’antic nucli habitat, 
que quedava dins la muralla. 
Ens trobem davant un mur d’1.3 metres d’ample amb blocs granítics 
encaixats entre si i ben col·locats, on s’omplien els espais intermedis 
amb pedres més petites i amb argila compactada i dura com a 
material d’unió i que té una fonamentació directa sobre el subsòl 
natural.  

Queden visibles tres trams cantoners, que delimiten el turó per l’est. 
Es desconeixen les seves mides totals però conservem el tram més 
llarg nord-sud d’uns 40 metres i l’est-oest d’uns 8.1 metres. 

El lloc escollit pels primers pobladors grecs doncs, fou un petit turó, 
molt a prop del mar, que quedava a l'extrem més meridional d'una 
estreta franja de terreny delimitada a ponent i llevant per les dues 
rieres vistes amb anterioritat. 

Així doncs ens trobem en un conjunt arqueològic de Catalunya, només comparable a nivell dels d’Ullastret 
o Empúries per la seva cronologia històrica. 

A la llarga, Rhode, igual que va fer la colònia d’Empórion (Empúries), assolirà una certa independència, i 
crearà la seva propia moneda, vivint un moment de fort impuls comercial. És en aquest marc que es 
construeix el barri hel·lenístic. Aquesta situació, però, canviarà a partir de la presencia romana en aquesta 
zona a finals de la Segona Guerra Púnica. Rhode, a diferencia d'Empórion, no acceptarà les conseqüències 
de la romanització i serà en la campanya de Cató el 195 a.C. on els exèrcits consulars van haver d’ocupar 
el conegut com a Castellum de Rhode,  on els indígenes s’havien fet forts, en aquest petit nucli habitat 
que protegia la muralla que s’acaba de veure.  

Aquest barri hel·lenístic extramurs, situat al sector nord-est del pati d’armes, fou descobert en el subsòl 
del monestir romànic que es veurà més endavant i es tracta del barri portuari i artesanal de l’antiga 
colònia grega, construït a l’est del primer nucli habitat.  

Ocupava una àrea d’uns 720 m2, els quals conformaven almenys 6 illes de cases, amb una urbanització 
planificada i ordenada amb un pla ortogonal. Aquestes illes estaven delimitades entre si per uns carrers 
traçats en sentit nord-sud i est-oest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muralla s. IV a.C. 

Figura 3. Representació barri hel·lenístic (La Ciutadella de Roses, J. Tarrús, A. Martín i X. Nieto) 
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Es creu però, que aquesta extensió no era la total 
donat que probablement el barri s’estenia en les quatre 
direccions segons un urbanisme hipodàmic, que és 
aquell urbanisme que organitza els seus carrers en 
angle recte, tot formant illes de cases quadrades i 
rectangulars (com l’Eixample de Barcelona), amb un 
carrer orientat nord-sud i dos transversals amb una 
amplada aproximada d’uns 4 metres.  

Aquest traçat configura dues illes centrals que tenen 
tres de les façanes delimitades i quatre illes als 
extrems de les quals només se’n coneix una 
cantonada.  

 

Cada parcel·la estaria ocupada per dos habitatges, i 
cada dos parcel·les conformarien una illa. D’aquestes 
parets tan sols conservem una alçada d’uns 60 cms construïdes amb pedres de diferents formes i mides 
disposades acuradament però que no segueixen filades regulars. 

En aquesta mateixa zona s’hi localitzaren les restes de forns de ceràmica que produïen atuells per la 
taula, la cuina i el rebost degut a la terrisseria com una de les principals activitats econòmiques; i de 
diferents tombes d’època paleocristiana. 

A finals del s. III a.C., el barri hel•lenístic s'abandona i la ciutat decau d'una manera sobtada. La dracma 
de Roses, la seva moneda, es deixa d'encunyar i les ceràmiques del «taller de Roses» no es continuen 
fabricant. La causa d'aquesta davallada cal buscar-la potser en una intervenció d'Empúries i Massàlia 
(Marsella) per tal d'aturar la competència comercial de Rhode..  

Sigui com sigui, l'eixample del barri hel·lenístic és abandonat i la població torna a concentrar-se, de forma 
única, al turó de Sta. Maria. 

Des d'aquest moment, s'observa un buit ocupacional en el solar de la Ciutadella, fins al voltant del segle 
II d.C., en que unes noves construccions s'aixequen en els marges de la desembocadura de l'antic port. 
Sobre aquestes restes es fonamentarà una nova Roses, que serà rellevant al llarg dels segles V i VI. La 
població tornarà a ocupar l'àrea dels vessants del turó de Santa Maria, i s'estendrà a la zona de l'antic 
barri hel·lenístic i del port.  

 

 

Figura 4. Vista actual del barri hel·lenístic 
(Rosespèdia) 

 

Figura 5. Zones d'ocupació de la Ciutadella (La Ciutadella de Roses, J. Tarrús, A. Martín i X. Nieto) 
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Encara molt abans d’arribar al que seran els inicis de la Ciutadella hi trobem el conegut com a Edifici A. 
Ens trobem davant d’un edifici de l’època tardo romana  (s. IV-VI)  al sud-est del pati d’armes de la 
Ciutadella. Es tracta d’una vila que ocupava uns 1600 m2 i que es trobava a primera línia de mar. Naixia 
d’aquesta primera línia l’espai obert d’una U amb un pati central rectangular d’uns 27 metres nord – sud 
i uns 19.5 metres est – oest. 

És una clara mostra d’un edifici industrial destinat a l’activitat comercial ja que al subsòl s’hi ha trobat les 
restes romanes més antigues (s. II) que sembla ser que eren unes termes i uns dipòsits d’aigua al servei 
dels navegants que arribaven.  

Hi ha certes diferències estructurals com per exemple la distribució regular dels àmbits i una línia de 
façana unitària de les ales est, nord i el tram de migdia de l’ala de ponent (on s’hi troba una factoria de 
salaons de peix); en canvi a l’altre meitat de l’ala de ponent està formada per diferents àmbits. A la 
vegada la meitat nord està construïda sobre un terreny argilós, mentre que la meitat sud està construïda 
sobre sorra de platja. Construït directament al cim de la platja, i utilitzat com a factoria de salaons de 
peix i els seus derivats (com el garu, una salsa molt popular entre els romans), possiblement de tonyines, 
fins a les darreries del segle VI, ja en època visigoda. Es conserven les sales i dipòsits per a la preparació 
del peix, així com un pou d’aigua dolça i els magatzems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests moments d’esclat del cristianisme antic, Roses gaudirà de bisbat i de la seva pròpia moneda, 
altra vegada. Al capdamunt del turó on fundaren els grecs la primera colònia, s'aixecarà una petita 
església, amb la seva necròpolis annexa. Aquestes ruïnes de finals del s. IV o inicis del V  han estat 
descobertes sota l'absis meridional de l’església de Sta. Maria (es veurà més endavant), però no se’n 
tenen gaires dades degut a les afectacions causades per les diferents construccions que es varen aixecar 
al llarg dels anys en aquest sector.  

És al voltant d’aquest temple on es localitza una important necròpolis durant les excavacions de 1946, 
que tindria els seus orígens coetanis al temple i que s’allargaria fins al segle VI, ja dins del període visigot. 
La localització de les tombes és aproximadament un metre per sota del nivell de pas actual. Aquestes 
tombes són de tipologies molt variades, tals com àmfores, sarcòfags de pedra sorrenca, caixes d’obra, 
etc. de les quals s’observa una orientació en senti est – oest. 

A partir d’aquest moment tota la creació de la Ciutadella girarà entorn del pati d’armes. Al seu voltant es 
distribuiran al llarg dels anys les construccions de forma radial com els edificis d’ús militar (quarters 
d’infanteria i cavalleria, magatzems, etc.); i a les zones més perifèriques és on es localitzen els edificis 
moderns com les casernes i l’hospital . 

Podem considerar l'inici efectiu del domini visigot a Roses a partir de l’any 472, quan el rei Euric envaeix 
la Tarraconense des del regne de Tolosa, encara que la presència dels visigots no es farà notar de debò 
fins després de la derrota d'Alarit II, a Vouillé l'any 507, a mans del rei franc Clodoveu.  

Figura 6. Restes de l'edifici A (Rosespèdia) 
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Sigui com sigui, des de finals del s. V i després durant els segles VI-VII i principis del VIII, Catalunya, 
com la resta d'Hispània, quedarà sota el poder visigot, en un context de continuïtat de les estructures 
sòcio-econòmiques hispano-romanes.  

I serà en aquesta època que comprèn el baix imperi romà i l’època de dominació visigoda, les quals 
suposaran grans transformacions a l’Empordà i a Roses en concret. Hi ha un creixement demogràfic 
important a partir del segle V amb un increment dels contactes comercials amb el nord d’Àfrica que 
perduraran, com a mínim, al llarg de dos segles. Però passats aquests dos segles, a partir de la fia del s. 
VI o dins ja del segle VII, s’abandona i es destrueix el que era el nucli de la població i es quan l’antiga 
ciutat funcionà es convertirà en una extensa i dispersa necròpolis (amb dos nuclis, principalment, a la 
zona del turó i de l’antic port) i com a centre de culte exclusivament ja que aquest nou poblat no tindria 
edifici religiós i es seguiria utilitzant la basílica emplaçada sobre el turó de Santa Maria. 

Això estaria motivat per una tendència de la fi del període visigòtic on s’abandonaven els nuclis de població 
a la vora del mar i es traslladaven els seus habitants a llocs més segurs en punts elevats. Aquí s’originà 
el poblat del Puig Rom que dataria entre finals del s.VI i principis del s. VII. Aquest poblat tenia una visual 
perfecta respecte l’antiga colònia grega i romana; es podia mantenir un contacte visual excel·lent amb el 
lloc que s’havia ocupat anys abans.  

 

Figura 7. Gravat d'època i vista actual des del Puig Rom (La Vila de Roses en els s. XVi i XVII, M. Baig i Aleu) 
L’encerclava una muralla adaptada al cim del Puig Rom, de forma poligonal irregular amb un perímetre 
de 366 m (pintat en color taronja a la imatge de més amunt. Les torres que es coneixen s’han localitzat 
a la façana sud, de planta quadrangular i d’un 5 m de costat adossades a la muralla i posteriors a que el 
mur ja fos aixecat. Tan sols es coneix una part molt petita del poblat i de les cases, que es redueix a unes 
cases enganxades a la muralla a banda i banda del costat est i del portal sud. Per últim, s’ha descobert 
un gran nombre de sitges entre casa i casa, majoritàriament disposades a nivell del paviment interior de 
les cases. 

Malgrat això, és probable que no es deshabités completament la zona del nucli antic, ja que el port seguí 
funcionant gràcies a les excel·lents condicions de fondejador natural, on arribaven principalment producte 
de la zona del nord d’Àfrica i de la zona de Septimània (regió occidental de l’antiga Gàl·lia Narbonesa), a 
més de la continua utilització  de la necròpolis del solar de la Ciutadella. Ja a principis del segle IX, quan 
uns monjos fugitius del monestir de Magrígul, que fou destruït pels 
Sarraïns, fundaren el monestir romànic-benedictí de Santa Maria de 
Rodes, que pren el nom de l’antiga colònia grega van situar el 
monestir al punt més alt de l’antiga ciutat, al turó de Santa Maria, 
sobre el temple paleocristià. Aquest monestir fou constantment 
assetjat pels pirates Sarraïns que van acabar per enderrocar-lo i fou 
a l’any 944 quan apareix per primera vegada un precepte del Rei 
Lluís d’Ultramar on cita la reconstrucció del monestir així com la 
dependència de Sant Pere de Rodes (Port de la Selva).   Figura 8. Sitges del Puig Rom 

(Rosespèdia) 
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El fet que Roses, juntament amb Empúries, fos porta d’entrada del culte cristià a la comarca i al país 
explica que a documents dels segles VIII-IX s’esmentin diferents edificis religiosos escampats per la part 
muntanyosa del terme tals com Montjoi, puig Alt, Seniqueda, etc. 

Sembla que la població es va dispersar totalment per les rodalies i que el turó de Santa Maria no es torna 
a ocupar fins a mitjans del s. IX (948-951), quan el comte Sunyer de Barcelona decideix reconstruir 
l'antiga basílica tardo romana i visigoda, des dels seus fonaments, degut al mal estat en que es trobava 
i una vegada passada l’època d'inestabilitat a la fi del regne visigot la població tornés a concentrar-se a 
la zona del nucli antic. 

L'expansió demogràfica de la baixa edat mitjana, paral·lela al bon moment econòmic, farà que la vila 
creixi de nou entre les dues rieres que havien limitat el primer nucli grec, i ampliarà la superfície urbana 
i les seves muralles com es veurà a continuació. 

És a partir d'aleshores que la població del turó de Sta. Maria tornarà a créixer fins a esdevenir una vila 
medieval. En aquest cas els comptes decidiren reorganitzar la població als voltants de l’antiga basílica, 
que facilitarà la repoblació alt-medieval de la zona, igual que succeí en altres llocs de la Catalunya Vella, 
degut a l’amenaça d’invasió musulmana. L’activitat econòmica principal era la pesca, de la qual els abats 
ostentaven el dret sobre tot el litoral de l'entorn de Roses.  

La documentació, a partir d'aquest moment, és ja força nombrosa i es pot anar seguint l'evolució del 
monestir i de la vila medieval fins al s. XVI.  

Pel que sembla l'església romànica de Sta. Maria es va 
consagrar l'any 1022, dins d'un estil llombard, quan 
s’enderrocà definitivament el monestir i es construí l’església, 
que fou considerada com l’Església dels Comptes d’Empúries. 
La basílica era de tres naus, amb transsepte, i la capçalera 
estava formada per tres absis semicirculars, decorats amb 
faixes llombardes.  Amb una coberta, completament perduda, 
de volta de canó. El claustre quedava al sud de l'església i 
comunicava amb les dependències per als monjos del 
monestir, igual que en l'etapa del temple i monestir carolingi. 
A la banda de migdia hi ha restes de l'antic claustre. Com en 
totes les construccions d’arquitectura romànica es va seguir el 
procés evolutiu del continuat perfeccionament i de la resolució 
dels problemes tècnics en busca de l’alçada i la llum. Així 
doncs, l’esforç se centrava en construir temples perdurables 
amb la grandària màxima possible però intentant evitar la seva 
possible destrucció. Per aconseguir-ho, el material que 
s’utilitzava era fonamentalment pedra i sempre s’intentava 
que els temples estiguessin coberts amb volta (ja fos per donar 
més rellevància simbòlica a l’edifici i per evitar els incendis que 
succeïen en els sostres de fusta de manera freqüent en aquella 
època). 

Aquesta arquitectura la trobem a tota la meitat nord de la 
Península Ibèrica. És així com s’iniciaren processos de construcció d’esglésies amb grans murs massissos 
de pedra que fossin capaços de suportar els pesos tan grans de les voltes. Això portava a que a l’interior 
dels temples ens trobéssim envoltats per una tamisada llum que convidava a estar-hi. Aquesta llum 
donava vida i màgia a la policromia de les pintures murals que cobrien els murs. El sistema d’empentes 
– les quals s’intentaven minorar mitjançant columnes, pilars i contraforts, altres voltes, etc.- es va 
convertir en el principal problema enginyeril a resoldre i que no sempre es va fer amb encert, com se sap 
pels innumerables ensorraments produïts al llarg d’aquella època. 
 
Les voltes que més es van utilitzar en el romànic català i europeu foren les de mig canó (amb directriu 
continua semicircular) amb arcs transversals de reforç. Aquestes voltes exercien molts esforços no tant 
sols verticals sinó que també transversals, que havien de ser contrarestats amb altres naus laterals o la 
presencia a l’exterior de murs poderosos i massissos contraforts. 

Figura 9. Planta basílica (La Vila de Roses en 
els s. XVI i XVII, M. Baig i Aleu) 



  10 

Ja en l’època de l’Abat Ramon Hug (1049-1064) es conformà 
l’església, les ruïnes de la qual són, sens dubte, les que hi trobem en 
l’actualitat i es bastí una muralla al voltant del clos monàstic. 
 
Serà ja en els segles XII – XIII que també s’envoltarà la vila, que 
poc a poc anava s’havia anat desenvolupant als seus vessants, amb 
una muralla. Tenia forma poligonal però irregular i tenia una torre 
quadrada a cada vèrtex. D’aquesta muralla tan sols hi trobem 
conservada la part de llevant en tota la seva alçada i una de les torres 
quadrades a nivell de fonament, així com una renglera d’espitlleres 
que ens ensenyen quin era el sistema d’obertures defensives que 
s’utilitzava en l’època.  Les posteriors ampliacions que se succeiran 
al llarg de les següents dècades provocarà que s’hagués d’enderrocar 
els llenços del costat del mar, i ja quan es construeixi la Ciutadella 
els del costat oest i nord. 
 
El monestir doncs, va actuar altra vegada com a element aglutinador 
de la població que s’ordenarà sobres uns eixos perpendiculars 
coneguts com el carrer de la Creu. 
  
El monestir i la vila esdevindran encara més importants a partir de 
1285 quan, Felip l’Ardit, decidí fer d’aquesta vila una base d’operacions comercial i ordenà que s’expandís 
aquest primer recinte de població emmurallat en direcció al mar i del qual se’n triplicà la superfície. 
S’evidencien una evolució constructiva paral·lela al desenvolupament humà i social de la comunitat en 
època medieval. 
 
Bàsicament aquesta diferència la trobem en el tipus de parament; mentre que a la part antiga s’utilitzaren 
pedres de granit i esquist, grosses i amb la cara vista polida i lligades amb abundant morter, a la part 
moderna hi trobem pedres de formes i mides irregulars disposades de manera poc acurada. També un 
element diferenciador són les espitlleres; les antigues amb blocs de granit treballat i les modernes amb 
lloses de pissarra col·locades verticals. 
 

 
Figura 11. Representació de la muralla s. XIII (Els recintes emmurallats de la vila medieval de Roses, diversos autors) 
  
 
 

Figura 10. Muralla s. XII-XIII 
(Elaboració pròpia) 
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Aquesta ampliació, que es executada segons una 
planificació regulada del segle XIII va obligar a 
construir noves muralles. Aquest segon recinte tenia 
forma rectangular i es pot resseguir perfectament pels 
seus costats sud i est. Es conserven quatre torres 
circulars gairebé completes i trams de muralla amb 
alçada, però es pot resseguir completament a nivell de 
fonaments. La muralla de ponent quedarà integrada en 
un futur dins la Ciutadella i utilitzada com a 
contramuralla (actualment visible com a paret de fons 
de diversos edificis adossats). 
 
Totes aquestes restes es troben a l’interior de la 
Ciutadella mentre que extramurs hi trobaríem el barri 
del port, amb magatzems per a pescadors i mercaders 
i una drassana. A més, se sap que el port disposava 
d’un moll i una torre, construïts el 1311.  
 
Data d’aquella mateixa època una barbacana medieval 
que s’encarregava de protegir la porta del mar de la 
muralla medieval (una barbacana o castellet, era 
qualsevol torre situada a sobre una porta o un pont, separada de la muralla i que s'utilitzava per a 
finalitats defensives. És a dir, era una estructura defensiva -normalment en forma de torre-, que als 
entorns fortificats i castells medievals estava adossada al mur de contorn o torres de fortificació, avançada 
i aïllada, situada sobre una porta, poterna o pont que també s’utilitzaven defensivament).  
 
Si no hi ha fossat o pont no es pot parlar de barbacana, llavors seria simplement una porta fortificada. 
En aquest cas ens trobem amb una estructura de planta quadrada adossada a la fortificació medieval i a 
una de les seves torres circulars.  Els angles sud-est i sud-oest estan protegits per cossos de planta 
circular o petites torres. En l’actualitat aquest element defensiu apareix aïllat i descontextualitzat en 
relació amb la fortificació de la qual formava part, ja que tan sols se’n conserven els fonaments. 
 
S’entén doncs, com a antiga vila de Roses  l’àrea que estava delimitada per les muralles medievals que 
perdurarà fins a època moderna. Inclou tant la part intramurs com el barri que s’estenia davant de la 
façana de mar del recinte emmurallat. L’àrea més extensa permet veure una part dels carrers empedrats 
de la Creu que constituïen el primer nucli medieval, situat als peus del monestir. Tenia una superfície 
aproximada d’unes 6 hectàrees. L’antic empedrat de còdols que tenia ens ha arribat en bon estat. Aquesta 
part de la vila es va destruir durant el setge de 1645, com es veurà més endavant, i no es va tornar a 
ocupar mai més.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Detall barbacana medieval (Els recintes 
emmurallats de la vila medieval de Roses, diversos 

autors) 

Figura 13. Detall de l'encreuament del carrer de la Creu 
(Rosespèdia) 
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L’Hospital, es trobava construït al sud del barri de la 
Creu. Va donar nom al carrer des del qual s’hi entrava, 
el carrer de l’Hospital, l’empedrat del qual encara es 
conserva en força bon estat, però no les parets ja que 
foren destruïdes al mateix setge i només en són visibles 
uns 20-30 centímetres al llarg de tota la seva longitud. 
 
Les ruïnes d’aquest hospital de mar connecten 
topogràficament les ruïnes del barri hel·lenístic i de 
l’edifici A i on també s’hi han localitzat zones 
d’enterrament però que s’han de considerar com a 
secundaries en relació amb la gran necròpoli que es 
desenvolupà a l'entorn del turó de Santa Maria com s’ha 
vist amb anterioritat. 
 
Aquesta àrea d'enterrament ha proporcionat quinze inhumacions segures i consta de dos sectors 
clarament diferenciats, un damunt mateix del Barri Hel·lenístic, on es localitza per ara el conjunt més 
notable i l'altre, potser perifèric, enmig de les ruïnes de l'anomenat Edifici A, que hem tractat més amunt.  

Pel que fa a la conservació de la vila, en línies generals, 
ens trobem davant un arrasament uniforme, amb 
parets amb uns 80 centímetres com a màxim d’alçada 
i on són visibles obertures d’accés als edificis (n’hi ha 
que fins i tot conserven trossos d’elements metàl·lics 
de les portes) que ens permeten identificar els diversos 
hàbitats. Per les ruïnes que hi trobem, podem 
concloure que les cases solen tenir dues o tres 
estances - repartides en planta baixa i pis - però només 
en determinats casos s’ha conservat la part inferior de 
l’escala. Aquestes estances estaven pavimentades 
amb rajoles de terra trepitjada o lloses de pissarra. Els 
paraments interiors de les parets podien anar enlluïts 
amb morter. A l'interior dels edificis han estat 
localitzats pous, dipòsits, canalitzacions, llars de foc, 
forns, etc. Els carrers conserven en molt bon estat els 
paviments fets amb petites pedres disposades de 
cantell. L'empedrat presenta una superfície a dos 
vessants que desemboquen al centre del vial, marcat 
per un eix central fet amb pedres de mides més 
grosses. 
 
 
 
Aquesta zona mostra l'evolució urbanística i social del nucli ocupacional antic de Roses, des de l'època 
medieval, i com veurem a continuació, passant pels efectes de la construcció de la Ciutadella fins a 
l'abandonament i reubicació en un altre lloc 
 

 

 
 

Figura 14. Detall de l'Hospital (Rosespèdia) 

Figura 15. Detall de l'estat de conservació (Rosespèdia) 
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1.2. La Ciutadella (s. XVI – actualitat). Estructura Constructiva 

 
A mitjans del segle XV l’església i la vila entraren en decadència a causa de les pestes, la pirateria, els 
abats comendataris no residents i especialment la Guerra Civil Catalana (1462-1472).  Una vegada 
superada aquesta època, poc a poc i de forma molt progressiva, el lloc esdevingué una base estratègica 
marítimo-terrestre de primer ordre per a la Monarquia Hispànica i és a  l’any 1543 quan Carles I “Carles 
V del Sacre Imperi Romanogermànic” (1500 - 1558) manà que església i vila fossin protegides per un 
nou perímetre de muralles, la Ciutadella de Roses, amb una nova fortificació construïda amb el sistema 
de baluards. És, per tant, molt més escaient que se l’anomeni les muralles de Roses ja que no es tractava 
d’una fortalesa annexa a una ciutat emmurallada, sinó les autèntiques muralles de la vila vella de Roses.  
 
És aquesta ubicació geogràfica que dota a la vila amb capacitat d’esdevenir zona de pas i assentament 
de civilitzacions, pobles i cultures i que a la vegada serveix de porta d’entrada a la península ibèrica. Des 
de la costa de Roses sortien expedicions cap a Tunísia (1535) o l’Alguer (1541); a la vegada que el comerç 
vivia moments de canvi i convulsos. Per una banda Portugal utilitzava la ruta de la Índia vorejant el Cap 
de Bona Esperança, tot exercint un monopoli dominant del comerç d’espècies i obstaculitzant les rutes 
comercial del Golf Pèrsic; d’altra banda els turcs s’havien apoderat de Damasc i El Caire i van deixar de 
respectar els acords comercials entre Egipte i els catalans. Mentre la corona de Castella mirava a l’altra 
banda de l’Atlàntic les costes catalanes estaven sotmeses als atacs dels corsaris barbarescos. A partir 
d’aquí, la costa passarà a ser vèrtexs dels diversos sistemes de defensa front dels atacs turcs i 
barbarescos. 
 
A més, Catalunya era, al començament del segle XVI un país buit. Un territori que s’ompliria gràcies a un 
important corrent migratori que va tenir grans repercussions en la demografia i la societat catalanes. 
D’aquesta manera, durant el segle XVI i fins 1630, un bon nombre de francesos van abandonar els seus 
llocs d’origen per convertir-se en emigrants que van trobar al Principat i als comtats un territori convertit 
en un gran mercat de treball com a conseqüència de la crisi demogràfica que patia Catalunya des de la 
Baixa Edat Mitjana. Els principals motius que van portar aquesta població a emigrar van ser la sobre 
població crònica dels Pirineus i el problemes demogràfics francesos, on es donava una gran desproporció 
entre la densitat demogràfica i els recursos per a la subsistència; i els efectes derivats de les Guerres de 
Religió a França (1560-1599), on la rivalitat política-religiosa entre catòlics i protestants va prendre un 
caràcter de guerra civil que forçaria la població a emigrar. A causa de les guerres de Carles V contra els 
turcs i els francesos, la corona espanyola necessitava comptar amb una plaça forta i un port de la categoria 
i situació de Roses.  
 
Per això Carles V va decidir construir la Ciutadella de Roses, superant així les velles defenses medievals 
que havien quedat obsoletes davant dels avanços de l'artilleria de l'Edat Moderna.  

Serà llavors quan a partir de 1544 i sota la direcció del capità Luis Pizaño, El Paduà, es construí el Castell 
de la Trinitat, que pren el nom d’una ermita i una torre de defensa que estaven situades en aquell mateix 
punt i que foren destruïts per construir el castell. Amb una planta molt irregular, té la forma d’una estrella 
de cinc puntes amb arestes molt desiguals. La seva missió era la de protegir la badia per l’est i el flanc 
oriental de la vila amb una guarnició de tres-cents cinquanta homes. Als darrers anys s’hi ha fet una 
intervenció de reconstrucció total que ha destruït bona part del contingut històric i documental del castell. 

Figura 16. Castell de la Trinitat (Google Images) 
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Aquest primer projecte de Ciutadella també havia estat encarregat a Luis Pizaño que proposava crear una 
fortalesa de majors dimensions amb obra de terra, de la qual no ha estat possible obtenir-ne plànols, 
però que finalment es desestimarà i s’incorporarà als treballs l’enginyer militar italià Giovanni Battista 
Calvi que serà qui conduirà el projecte. Les obres per a la construcció de les muralles “abaluardades” 
començaren a partir de 1552. A continuació es mostra el plànol que va fer el mateix Calvi on es reprodueix 
el perímetre de les muralles medievals que quedaran integrades dins la nova obra i en el que s’observen 
unes línies de traç més fi que podrien les del projecte de Luis Pizaño. El plànol original del projecte de 
Calvi es conserva a Simancas, porta data del 13 de setembre del 1552 i s’hi pot observar, amb traç més 
fi, el projecte primitiu.  

Figura 17. Plànol de la Ciutadella de Calví (Aigua, ciutat i territori a la Roses Renaixentista, P. De la Fuente) 
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Aquestes muralles significaren que el domini de la fortalesa passaria a mans de domini reial en detriment 
dels comptes d’Empúries, com a mínim de forma tàctica ja que no existeix cap document jurídic que ho 
acrediti. Poc després el monestir (1592) era incorporat com a filial del de Sta. Maria d'Armer pel Papa 
Climent VII. La població de Roses va quedar així sota la protecció reial directa, dintre del recinte 
emmurallat militar, encara que continuà existint com a municipi. 
 
Així doncs, al s. XVI, el monestir i la vila medieval de Roses quedaren encerclats per una Ciutadella militar, 
que doblava l’extensió de l’antic recinte medieval i que comptava amb grans casernes per a la guarnició, 
especialment al centre i al costat de llevant. La Ciutadella formava part del sistema defensiu del golf de 
Roses, que es completava amb les torres artillades del cap Norfeu, Montgó i l’Escala i el castell de la 
Trinitat. 

1.2.1. Descripció física del sistema defensiu de la Ciutadella. 

Cal destacar que malgrat ser una fortalesa anterior a Sebastien Le Pestre Vauban, que és qui amb 
posterioritat portarà les fortaleses “abaluardades” al seu màxim exponent. Ens trobem davant d’una 
Ciutadella clarament marcada per aquesta tipologia “abaluardada”. Es tracta de fortaleses amb gran 
bellesa i potència, combinat amb unes perfectes formes geomètriques que formen bastions i que 
substituiran les antigues torres i murs de defensa medievals. Consisteixen en uns elements sortint de la 
muralla per tal de flanquejar-la i que tenen carència d’ombres o zones mortes. Solen ser de forma 
pentagonal i un dels angles sempre té la punta cap a l’exterior de la fortificació.  
 
Es comencen a construir aquest tipus de fortificacions a Europa a partir del segle XVI per fer front a l’ús 
de la pólvora i les armes de foc (artilleria pirobalística). A vista d’ocell, la planta d’aquestes fortificacions 
“abaluardades” ens ofereixen una imatge de polígon estrellat marcat per el perímetre del seu glacis o 
explanada. Ens trobem davant una estructura on l’arquitectura militar  i la geometria conviuen en perfecte 
harmonia, tot adequant-se a un espai geogràfic destacat i privilegiat, a l’hora que augmenta la seva 
capacitat defensiva. Era freqüent construir-les annexades a poblacions o envolant-les per donar la 
protecció necessària als seus habitants.  

 
En el cas de la Ciutadella ens trobem davant una fortificació ablauardada en forma de pentàgon (pentagón 
és com se li diu al fortificat), considerat per molts la forma ideal per una fortificació d’aquestes 
característiques i que només s’utilitzava en grans forts i en ciutadelles de les urbes renaixentistes. L’únic 
punt en contra és la seva poca capacitat d’albergar una població significativament gran en el seu interior 
(privilegi reservat per hexàgons i altres polígons d’un nombre més gran de costats). 
 

Figura 18. Esquema d'un baluard (Google Images) 
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Els baluards seran, com s’ha dit, l’element essencial de les fortificacions, n’hi hauran tants com costats 
del polígon interior de la fortificació i s’uneixen mitjançant cortines rectes de muralles. Tenen com a 
principi fonamental que cada baluard defensi els contigus i sigui a la vegada defensat pels mateixos. A 
Roses s’hi distingeixen els 5 baluards seguents: de Sant Joan (1) i Sant Jordi (2) a l'oest, Sant Andreu al 
nord (3), i Sant Jaume (4) i Santa Maria a l'est (5) , aquest últim desaparegut.  
 

 
 - Baluard de Sant Joan: Situat a l’extrem sud-oest, davant del mar. L’aspecte d’avui en dia és 
diferent a l’original però s’han mantingut les troneres que permetien els dispars dels artillers, elevats 
sobre una plataforma correguda. 
 
 - Baluard de Sant Jordi: Situat a l’extrem nord-oest està francament malmès per la voladura 
provocada per les tropes franceses l’any 1814 (veure més endavant) durant la Guerra del Francès. Fins 
al 1645 conservava en el seu interior una torre medieval, reutilitzada com a polvorí. Fou en aquesta data, 
en la Guerra dels Segadors, quan quedà completament destruïda. 
 
 - Baluard de Sant Jaume: Com el baluard de Sant Jordi, queda francament malmès durant la 
retirada de les tropes napoleòniques l’any 1814 L’any 1814 les tropes napoleòniques, en retirada, causen 
la destrucció de les defenses de la Ciutadella i n’impedeixen la seva recuperació per a l’ús militar.  
 
 - Baluard de Sant Andreu: Situat al nord-est era l’encarregat de defensar la porta de Terra pel 
costat est. Es pot apreciar la seva planta en punta, amb els quatre costat, dos cares i dos flancs- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 

3 

4 

5 
 

Figura 19. Detall baluards numerats (La vila de Roses en els segles XVI i XVII, M. Baig i Aleu / Elaboració pròpia) 
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La defensa de les cortines serà millorada gràcies als revellins o 
mitges llunes, obres de defensa externa que se situaran en front 
d’elles, davant de la fortificació principal i sovint a l’altra banda 
d’un fossat amb l’objectiu clar de dividir les forces de l’atacant i 
protegir els murs de cortina amb el foc creuat. Els revellins seran 
triangulars i les mitges llunes semicirculars. Aquests revellins o 
mitges llunes es popularitzaren sota el nom de traça italiana, que 
fou un estil de fortificació desenvolupat a Itàlia a finals del segle 
XV en resposta a l’intent d’invasió francès de la península itàlica. 
Aquest exercit invasor estava equipat amb nous canyons 
capaços de destruir fàcilment les fortificacions d’estil medieval 
(castells amb alts murs però prims). 
 
 

 
Aquests fossats que separen les diferents línies de 
defensa estan limitats sempre per dos superfícies: 
la contra escarpa (part exterior) i l’escarpa (part 
interior) i està construïda per el declivi del terreny 
on està obert el fossat o bé per l’obra de fàbrica 
que conté l’empenta de les terres. En les antigues 
fortificacions doncs, l’escarpa era la part de la 
muralla des de el peu fins la cima. Amb aquests 
amplis terraplens que s’estenien per contrarestar 
l’ús de la pólvora i l’artillera es va anar donant a 
les escarpes un lleuger talús Així s’aconseguia que 
els projectils xoquessin obliquament. S’olien ser 
d’uns 8 a 10 metres d’alt i poc a poc s’hi afegirien 
estreps o contraforts i reforçaments interiors per 
tal que encara que caigués el mur quedessin els 
estreps i aguantessin les terres. Així s’aconseguia 
dificultar l’accés de maquinaria d’assetjament, 
com la torre d’assetjament o l’ariet. 
  

Més enllà de muralla, baluards, revellins i fossats amb escarpa i contraescarpa, trobem un camí cobert, 
protegit amb un parapeto o una empallissada que seran els que marcaran la línia defensiva perimetral de 
la plaça. Tot aquest conjunt defensiu estarà immers en el glacis o explanada, format per un volum de 
terra de protecció del conjunt amb el qual el seu límit extern marca les magnífiques formes dels polígons 
estrellats situats en la seva superfície. El pendent de l’esplanada des del camp de combat fins al parapeto 
del camí cobert amb la seva empallissada, proporciona el volum de protecció necessària de la fortalesa, 
tot ocultant-la parcialment de l’enemic. El pendent d’aquests glacis sempre serà menor al 10% per tal 
d’aconseguir la màxima extensió possible. 
 
En aquesta mateixa època hi trobem les dues portes d’accés a la Ciutadella que encara avui es conserven: 
la porta de mar i la porta de terra. La de mar és el principal accés a l’interior, d’estil renaixentista, 
protegida per la barbacana vista anteriorment i amb un fossat i un pont llevadís i que tenia reforços a 
l’interior de troneres baixes i un cos de guàrdia. Cal prestar atenció a la porta de Mar, ja que s’hi perfila 
la relació dels enginyers militars italians (sobretot de Calvi i el seu classicisme arquitectònic venecià) amb 
els mestres de cases locals, que en aquest cas fou Bartomeu Sabater. Tanmateix ara sabem que, en el 
cas del Portal de Mar de la fortalesa de Roses, ens trobem davant una situació igualment excepcional: es 
tracta d'una obra feta per un mestre de cases català però de depurada tipologia clàssica i dissenyada, 
altra vegada, per Calvi, qui trasllada a Catalunya un estil i una cultura teòrica italianes de gran modernitat.  
 
 

Figura 20. Detall revellins (Glosario de 
fortificación “abaluardada”, 2as jornadas)  

Figura 21. Detall escarpa i contraescarpa (Glosario de 
fortificación “abaluardada”, 2as jornadas) 



  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És en aquest sentit que podem parlar aquí d'una obra «renaixentista» del cinc-cents català, d'aquesta 
forma es matisa la problemàtica relació entre «centres» i «perifèries» en la difusió de l'italianisme en l'art 
del segle XVI. complexitat encara més gran. Hi ha molts llibres que parlen que la fortalesa pentagonal 
ideal ha de tenir tres portes, en canvi la de Roses tan sols en té dues. 
 
El Portal constitueix una excepció, quant a l'ornamentació, pel que fa a la resta del perímetre emmurallat 
de Roses. Aquest tret és pràcticament comú a tota obra de fortificació d'època moderna, perquè el poder 
destructiu del foc artiller feia inútil la incorporació d'elements aïllats o sobresortints del gruix del mur, ja 
que això els feia extremament vulnerables, a part de ser costosos, i quedaven descartats per òbvies raons 
de pragmatisme i economia. Només les portes, que constituirien els accessos a les ciutats, tant en temps 
de guerra com en temps de pau, rebien gairebé sempre una especial atenció pel que fa al seu ornament. 
El nexe entre fortificació i riquesa, com afirmava Giovanmi Jacopo Leonardi, no era pas casual: la 
fortificació procurava seguretat i justícia, factors d'increment de la població urbana i, de retruc, de la 
riquesa de la ciutat.    

Una riquesa expressable en termes de cultura arquitectònica clàssica en el punt neuràlgic d'aquestes 
construccions, les quals, tal com ja recollien els tractats de l'època, havien d'evidenciar a l'exterior allò 
que posseïen en el interior. La quantitat i la qualitat de l'ornamentació de les portes, però, devia limitar-
se, si més no en teoria, a les necessitats defensives: es tractava bàsicament d'oposar una gran força 
(l'arquitectura, amb la seva qualitat defensiva i la seva capacitat ofensiva) a una altra gran força 
(l'artilleria), amb la màxima «limpidesa» visual possible entre totes dues. En termes estètics, a l'hora de 
considerar l'arquitectura militar d'època moderna com a obra d'art, allò que preval és precisament aquesta 
decidida cerca d'un sistema orgànic de gran racionalisme i eficàcia en l'austeritat de la gran massa pètria 
de glacis, fossars, baluards i parapets. 

El Portal de Terra, situat a la banda nord de la Ciutadella, avui per avui es troba pràcticament desaparegut. 
Sembla, però, que en el projecte inicial de Calvi de 1552 aquesta segona porta s'havia previst de fer més 
arrecerada vers el baluard del sud-oest.  Defensada amb un semi-baluard que n’impedia l’accés en línia 
recta i tenia túnels laterals, a hores d’ara parcialment destruïts i enterrats, que tenien grans espitlleres 
per l’artilleria. 

Pel que fa a les mides de les fortificacions defensives, el propi Cataneo (arquitecte italià del segle XVI 
reconegut pels seus quatre llibres sobre la teoria de l’arquitectura) ja advertia de la possibilitat de poder-
les alterar segons les necessitats defensives; la fortalesa de Roses té una llargada total en el seu costat 
més llarg de 280 metres i d'uns 205 en el costat més curt del pentàgon.  Per Cataneo les ciutats 
emplaçades a la vora del mar estan plenes d'avantatges (econòmics i estratègics) que les fan 
recomanables. Per a la seva defensa, a banda del perímetre de muralles que envolti la ciutat, cal construir, 
a més a més, un poderós moll que serveixi alhora de port i de defensa de la cortina de muralles que mira 
a mar. En aquest capítol dóna instruccions per dissenyar-lo i construir-lo, en cas, és clar, que la naturalesa 
no hagi ja proveït la ciutat en qüestió d'un port natural. Cataneo expressa aquest esperit en una frase 
extraordinàriament significativa de la mentalitat dels enginyers: «dove la natura mancasse, con l'arte 
suplire».  

 

 

Figura 22. Detall Portal de Mar (Portal de Mar de la fortalesa 
de Roses. D. Martínez) 
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Al llarg dels segles XVII i XVIII, tan espanyols com francesos van ampliar i modernitzar les defenses de 
la ciutadella. Es deu principalment als francesos, el bon nombre de gravats i plànols d’aquest sistema 
defensiu que es conserven. Ara doncs la muralla estarà envoltada per un fossat d’uns quatre metres 
d’amplada i a l’altre costat del fossat hi haurà un segon recinte, amb contraguàrdies i revellins per reforçar 
les defenses dels baluards i cortines principalment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja en la Guerra dels Segadors (1640-1652), inicialment, la ciutadella es mantingué fidel a Felip IV però 
l’any 1645 va ser ocupada pels francesos després d’un breu setge fins que el Tractat dels Pirineus (1659) 
la retornà a la dinastia dels Habsburg. Aquest setge i posterior conquesta, fou dut a terme per part de les 
tropes franceses de Lluiís XIII que, juntament amb els pagesos, assetjaren els terços que quedaven a la 
Ciutadella després que en marxessin molts al Rosselló i a l’Aragó. D’aquest setge se’n conserva una 
bomba a l’interior de la Ciutadella i per tota la Costa Brava es troben exemplars d’aquests tipus de 
bombes, alguns encara per esclatar. Així doncs Roses estarà en mans franceses durant gairebé quinze 
anys (en aquests moment eren aliats) mentre l’exèrcit castellà repetia petits setges per tal de recuperar 
la plaça. Tot això fa que França i Espanya estiguin en un clima bèl·lic permanent, i és en aquest moment 
on els francesos van incorporant progressivament diversos territoris que els pertanyen -segons els seus 
juristes-. A banda d’aquesta bomba, hi ha indicis que va tenir lloc un polvorí ubicat a la torre de l’angle 
nord-oest de la muralla medieval i que fou la que provocà que els baluard de Sant Jordi (que era el que 
contenia aquesta torre) i els edificis d’aquesta zona es destruïssin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Grabat francès del s. XVIII (Els recintes emmurallats de la vila 
medieval de Roses, diversos autors) 

Figura 24. Grabat francès del setge del s. XVII (La vila de Roses en 
els s. XVI i XVII, M. Baig i Aleu) 



  20 

On trobem aquesta bomba, just després del setge vist anteriorment, s’hi establí el jardí del governador. 
Ens trobem davant d’una esplanada situada al sector de ponent de la Ciutadella, a l’angle nord-oest 
interior. Se’n conserva la tanca de llevant, amb uns 2m d’alçada mentre que la de migdia es manté 
parcialment i sense pràcticament alçada. Pel nord i oest està delimitat pels murs construïts per refer el 
talús després del setge de 1645 i per l’est i el sud el límit està marcat per diverses pedres amb formes i 
mides diferents, amb una disposició irregular i sense cap tipus de lligam entre elles. És un espai sense 
cap tipus de construcció, i la superfície d’aquest jardí coincideix amb el sector de la vila medieval arrasat, 
que sobrepassaria uns tres metres el límit marcat per l’alineació del tram nord-sud del carrer de la Creu.  
 
Al sector sud de la vila medieval hi trobem el que 
s’ha classificat com la Casa del Governador, que 
era la residència oficial del governador militar de 
la plaça i que es va fer sobre una casa de la vila 
medieval, es va adaptar, modificar i ampliar. Hi 
trobem parets que no superen els dos metres i 
amb envans a les habitacions. Dins d’aquesta 
edificació hi trobem de materials dipositats pels 
rosencs als anys 30 i 40, quan tenien horts dins la 
Ciutadella, i també de runes i enderrocs acumulats 
del mateix edifici. L’edifici constava de planta baixa 
i primer pis i se’n conserva part de l’escala de 
pujada.  
Com hem anat veient, la construcció d’aquests 
edificis es feia amb pedres de mides heterogènies i fragments de rajoles i es lligava amb morter.  Malgrat 
que es creu que va ser la residència del Governador des de mitjans del segle XVII, apareix per primera 
vegada definit com a tal el 1717, escrit en francès com a “ancienne ville ou chateau” i en castellà en una 
cartografia de l’any 1740 com a “antigua casa del gobernador”. 
 
Els quarters d’infanteria i els quarters de cavalleria seran part fonamental d’aquesta ciutadella al llarg 
dels segles XVII i XVIII. Hi trobem dos quarters d’infanteria, molts semblants entre ells i que servien per 
allotjar-hi tropes i així solucionar les queixes dels civils de la vila per haver de tenir els soldats a casa. Els 
quarters tenien tres plantes amb trenta-sis estances a cada una, i en total, les dues casernes, tenien una 
capacitat per uns 500 soldats. És innovador en aquella època el fet de construir un edifici exclusiu per 
ubicar-hi una caserna per allotjar militars a l’interior d’una ciutat, i a la vegada va ser una revolució el fet 
de concebre un edifici específic que preveiés les necessitats bàsiques per allotjar els soldats. Es troben  
entre els baluards de sant Andreu i sant Jaume, al sector nord-oest. L’edifici més al nord és el que està 
més ben conservat. Ambdós són de planta rectangular amb unes mides aproximades de 40x14,5 metres 
on s’hi conserven les parets perimetrals de manera irregular. Per la part posterior la paret es manté amb 
l’alçada original i s’hi aprecien les tres línies de sis finestres corresponents a les diferents plantes mentre 
que les altres tres parets que tancarien el perímetre tan sols es conserva al voltant d’un metre d’alçada. 
La distribució de les plantes era exactament igual en les tres: un passadís des del qual s’accedia a través 
d’una arcada als sis mòduls d’allotjament (3 per banda) i a cada mòdul hi havia dues estances 
comunicades per una porta amb xemeneia individual. Es creu que tenia una porta principal i quatre de 
secundàries o obertures i que la coberta de teulat era a dos vessants. Pel que fa l’altre caserna està ben 
alineat amb aquesta primera però s’ha degradat molt més però que conserva un petit edifici adossat al 
costat de llevat, datat del segle XVIII i que va servir com a casa del guarda-magatzem.  

Figura 25. Detall accés al Jardí del Governador 
(Rosespèdia) 
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Figura 26. Detall quarters d'infanteria (esquerra) i cavalleria (dreta) (Rosespèdia) 

 
Els quarters de cavalleria van tenir un primer us com a dipòsit de queviures. Està adossat a la muralla 
medieval i en els seu subsòl s’hi troba part de la necròpolis de la basílica tardo romana. Com els quarters 
d’infanteria, també n’hi ha dos, i estan situats en un punt on no hi ha un talús de terra interior contra la 
muralla renaixentista, sinó que es recolza en la muralla medieval. Són dos edificis adossats de dues 
plantes on s’observen els forats de les bigues incrustades a la muralla que eren els que suportaven el pes 
del primer pis i s’hi pot observar a la planta baixa una zona pavimentada amb rajoles on hi ha dos forns 
conservats amb força bon estat. No serà fins cent anys després que es començarà a utilitzar com a quarter 
de cavalleria. Val a dir però, que aquests edificis es caracteritzen per haver estat utilitzats per funcions 
molt diverses i no hi ha dates gaire precises sobre el seu ús, però es podria dir que van passar de ser un 
magatzem de reserva, a quarters de cavalleria, a molins de farina moguts per cavalls, i, finalment com a 
“ornos dela municion” -nom que podria correspondre als dos forns que s’hi conserven-. Són edificis fets 
també amb pedres de formes i mides heterogènies disposades de manera irregular i lligades amb morter 
de calç, amb carreus més grans a les cantonades. 
 
A més també hi trobem un arsenal i unes drassanes, datades a partir de mitjans del segle XVII adossades 
al parament exterior de la muralla de la vila medieval, al nord-oest del pati d’armes de la fortificació 
renaixentista. Ordenà la seva construcció el governador Diego Caballero. S’utilitzava l’arsenal com a 
dipòsit d’artilleria, i l’edifici del costat eren les drassanes. Ens trobem davant un edifici quadrangular de 
tres plantes amb teulada a dos vessants del qual tan sols se’n conserven les parets perimetrals (dues de 
les quals són de la mateixa muralla) i on encara s’hi poden veure els pilars que suportaven el sostre de 
l’edifici. S’utilitzen diversos noms al llarg de la història per fer menció a aquest edifici com arsenal, 
casernes o atarazana.   

 

 
 

Figura 27. Planta de les drassanes (esquerra) i detall de les columnes (dreta) (La vila de Roses en els s. XVI i XVII i 
Rosespèdia) 
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Serà un altre setge francès que tornarà a prendre possessió de la ciutadella, que quedarà a mans de Lluís 
XIV de França des de 1693 fins al Tractat de Ryswick (1697). De tots aquests setges i guerres en fou 
espectador d’excepció l’hospital militar, situat just al damunt de l’edifici A com hem vist anteriorment, 
que el conformaven dues naus paral·leles i estava destinat a l’allotjament de malalts i ferits (soldats en 
una nau i civils a l’altre), amb una petita cuina, rebost i farmàcia i una capella adossada al nord.  
Durant el mandat de Carles III esclatà la Guerra de Successió (1702-1715) i la ciutadella de Roses fou 
l’única plaça forta de Catalunya que mai va donar obediència al monarca. Aquest conflicte bèl·lic 
internacional afectà a tota Europa, i fins i tot es van produir accions de pirates i corsaris a les costes de 
l’Amèrica central colonitzada i dominada pels espanyols. El conflicte sorgí degut a la confrontació alhora 
de succeir la corona hispànica, que quedà malparada l’any 1700 quan Carles II de Castella i Aragó, poc 
abans de morir, va reconèixer com a hereu universal a Felip de Borbó (nét de Lluís XIV de França) i que 
governaria sota el nom de Felip V de Castella i IV d’Aragó. En aquesta guerra hi ha nomes tant importants 
com el Duc de Villars o el Duc de Berwick, i fins i tot, el príncep Eugeni de Savoia. La guerra esclatà 
fonamentalment per dos fets: en primer lloc l’emperador Leopold reivindicava els drets de la seva nissaga 
sobre la corona hispànica i;  i la posició imperialista i agressiva de Lluís XIV que afavorí l’aliança de 
diversos països europeus contra aquest expansionisme francès. Al llarg de tota aquesta disputa, Roses 
sempre va comptar amb una guarnició de l’exèrcit Borbònic entre els 500 i 1000 efectius. 
 
L’exèrcit aliat mai va assetjar la localitat de manera formal, tan sols es va veure compromesa la integritat 
de la plaça durant l’atac aliat del 12 de setembre de 1712, comandat a mans del general imperial Wetzel 
al capdavant d’un cos de 2500 homes amb 2000 homes més esperant fora de la vila per atacar. El 
contingent la va aconseguir penetrar fins al fossat de Roses però els borbònics van reaccionar a temps 
tots alertant el perill i van obrir foc aconseguint així que fugissin en retirada. Gràcies a la proximitat amb 
els ports francesos de Portvendres i Cotlliure possibilitava que la plaça rebés el suport marítim francès. 
En línies generals va tenir un to de baixa intensitat fins a la conclusió de la guerra. La Guerra de successió 
conclou amb la signatura del tractat d’Utrecht l’any 1713 i el tractat de Rastatt, on s’acorda que Felip V 
renunciés als drets al tron francès però que seria reconegut com a rei de la Corona Espanyola.  
 
Ja fou a la Guerra de la Quàdruple Aliança, l’any 1719 que la ciutadella va tornar a entrar en combat tot 
aguantant el setge de James Fitz – James Stuart,  militar i aristòcrata anglès al servei de Lluís XIV de 
França. 
 
Els següents segles la vila fortificada serà una plaça forta en els conflictes bèl·lics. L’església fou 
abandonada el 1792 i va ser parcialment destruïda durant la Guerra Gran –Setge de Roses- (1793-1795). 
Això significarà una altra ocupació de la Ciutadella a mans franceses fins a la Pau de Basilea (1795). 
Aquest setge va deixar en molt mala situació a la vila i les seves defenses i a partir d’aquest moment tant 
la ciutadella com l’església seran abandonats i s’aniran degradant progressivament fins a quedar en 
ruïnes.  
 
L’abandó de la Ciutadella i de l’església de dins van fer que la població marxés extramurs, la qual cosa 
va permetre que el raval, que havia anat creixent-hi, ja estigués força desenvolupat. Aquest raval estava 
situat a prop del port, al costat de la riera dels Ginjolers. S’han esbossat visions globals poc 
desenvolupades sobre les ciutats catalanes del segle XVIII, amb els treballs de Pierre Vilar i Josep Iglésies 
com a autors fonamentals. Les dues úniques ciutats que han estat més treballades han estat Mataró i 
Barcelona, per tant no ha estat possible analitzar la ciutat de Roses en detall però si que és convenient 
parlar a grans trets dels creixements urbans i la xarxa de ciutats a la Catalunya del segle XVIII. Pel que 
fa a la "quantitat" del creixement urbà, és clar que el segle XVlII suposa un increment molt important del 
pes demogràfic de les poblacions catalanes.  
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És en aquest raval  on es construirà una església amb el mateix nom (Santa Maria de Roses), de la que 
es col·locarà la primera pedra i s’iniciaren les obren el dia 29 de juny de 1792 i fou el segon diumenge 
del mes d’octubre de 1796 que es començà el culte en l’església inacabada. El 14 d’abril de 1805 es 
reprenen les obres que duren fins el 1807 i ja finalment es construeix l’última part entre 1817 i 1819 
acabant l’anomenada “obra vella” que serà amb posterioritat anomenat com a Patrimoni Històric de 
Catalunya. Serà al voltant d’aquest raval i de la seva església on s’anirà edificant de manera progressiva 
Roses fins a arribar a l’actualitat. 
 
Les defenses havien deixat de tenir raó de ser. Havien quedat en un estat decrèpit i completament 
obsoletes. Tot i amb això l’exèrcit Napoleònic va trobar durant la Guerra del Francès una petita guarnició 
a la ciutadella que van fer front a un últim setge el 1808 que va acabar amb derrota borbònica i l’ocupació 
francesa fins a 1814.  

 
 
Fou llavors quan el comandament francès va decidir inutilitzar la fortificació, així com el castell de la 
Trinitat, tot fent-les volar intencionadament en determinats punts. Era costum quan s’abandonava una 
plaça forta reduir la guarnició de soldats progressivament i volar els elements més rellevants de la 
fortificació que tinguessin cert valor militars i així no anul·lar completament el punt militar de la ciutadella 
i per això es va pensar en instal·lar una bateria de costa que donés cabuda a un grup reduït de soldats. 
 
Malgrat això hi trobem un fortí dins la ciutadella, que es conformà a partir de 1827 quan es va reparar el 
baluard de Sant Joan amb la finalitat d’aconseguir un lloc per a la defensa de la costa i que s’adaptés a 
les torres medievals pre-existents. Es troba a l’angle sud-oest de la fortificació, a la part interior del 
baluard. És de planta rectangular que aprofita l’estructura de la fortificació per les parets de l’oest i migdia 
i es conserven amb una alçada d’uns tres metres. Pel que fa a les estructures del nord i l’est presentes 
fileres d’espitlleres que no devien respondre a una utilitat en relació amb foc d’armes curtes, sinó que 
servien per ventilar les casamates interiors. La distribució interior és en diferents compartiments allargats 
disposats de manera radials dels quals només un d’aquests ha conservat la coberta que és en forma de 
volta de canó. Val a dir que la idea era la de fer dos pisos coberts amb volta però que finalment no va ser 
executat d’aquesta manera.  
 
És un edifici que es comença a construir ja en els darrers moments d’utilització militar de la ciutadella i 
que respon a una darrera intervenció per aprofitar el potencial estratègic de la Ciutadella i posterior a la 
demolició dels baluards per part dels francesos -  

Figura 28. Plànol francès del s. XIX d'aproximació a la Ciutadella (Els 
recintes emmurallats de la vila medieval de Roses, diversos autors) 
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L’últim edifici significatiu que hi trobem és un búnquer de la Guerra Civil espanyola ubicada a la part 
superior del perímetre exterior, a la línia de mar, a tocar del fossar i a la part del glacis que defensava el 
baluard de Sant Joan. De forma poligonal i d’una sola planta, amb finestres llargues i de poca alçada, 
amb dues obertures per parament i arrenglades (excepte les del costat de mar que disposen de diferent 
altura). És l’únic edifici que té relació amb la Ciutadella construït amb ciment que presenta parets 
gruixudes i que exemplifica la última utilització militar, després de molts anys d’inactivitat de la Ciutadella. 
Ja en post guerra hi trobem un pou i un abeurador, testimonis dels diversos usos i on durant molts anys 
van ser camps de conreu i horts, mentre les runes s’adaptaven a modestos habitatges. 
  
Com s’ha vist, el nom correcte per anomenar la fortificació seria muralla, però segons l’historiador Pablo 
de la Fuente el nom de ciutadella és recent, amb els seus orígens en documentació francesa de finals del 
XVIII i inicis del XIX. Pablo de la Fuente comenta que el terme provindria d’una total incomprensió de la 
història urbana per part dels enginyers francesos que, al observar una fortalesa al costat d’una població, 
l’anomenaren Ciutadella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Fortí de la Ciutadella (esquerra) i búnquer (dreta) (Google Images) 
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1.3.  Explotació actual de la Ciutadella 
 
  
La Ciutadella de Roses és un Bé Cultural d’Interès Nacional per disposició de decret a data 23/02/1961 i 
publicat al BOE a data 08/03/1961, i posteriorment a afectes de la llei del Patrimoni Cultural català l’any 
1993. Situada a l’avinguda de Rhode, al nord-oest de la població de Roses (Alt Empordà). En l’actualitat, 
Roses és una preciosa localitat ancorada a la badia amb el mateix nom, amb una importància molt 
rellevant en la història a nivell de tota la península ibèrica.  

És un jaciment arqueològic del segle XVI, renaixentista,  amb reformes d’ampliació i reforçament dels dos 
segles següents, que es troba en continua investigació. És un dels exemples més clars de la diversitat de 
cultures i pobladors que ocuparen el nostre territori, cloent dins seu un jaciment de cronologia àmplia 
amb: 

-   Restes d’època antiga, amb el barri hel·lenístic de la colònia grega de Rhode, que va 
viure els moments de màxima prosperitat de la vila durant els segles IV i III aC. 

-   Restes d’època visigòtica o tardo-romana, com la necròpolis paleocristiana o diferents 
edificis d’època visigoda. 

-   Restes del nucli urbà fortificat medieval i de diferents edificis militars de la darrera 
ocupació fins a l’època moderna. 

L’any 1994, Generalitat de Catalunya (des del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura), 
Diputació de Girona i Ajuntament de Roses (actual propietari del conjunt de la Ciutadella), conformaran 
un Pla Director de la Ciutadella de Roses, per tal de preservar-la i establir les diferents mesures i 
actuacions a fer-hi. 

Per tant, la finalitat d’aquest programa és la posada en valor del recinte, tot conservant, restaurant i 
donant valor a les restes arquitectòniques de desenes de segles que s’hi troben dins. En aquest sentit, és 
important de ressaltar que el conjunt de la Ciutadella de Roses s'està manifestant com a un dels pocs 
jaciments arqueològics on és possible fer, en unes poques hectàrees, una lectura històrica múltiple, que 
abasta des del segle V aC fins als darrers esdeveniments militars a la Península Ibèrica Podem passejar 
per un assentament grec, apreciar l’ocupació romana, especialment densa en època tardana, el monestir 
i posterior església juntament amb la seva necròpolis i clars precedents de culte paleocristians, la vila alt 
i baix medieval fins a arribar a la fortificació renaixentista que és la Ciutadella que quedà anul·lada a inicis 
del segle XIX i apreciar així l’evolució poblacional, pràcticament única de la vila de Roses gràcies, en part, 
al seu port, i a la rapidesa amb la que la població (a diferència de la majoria de viles de l’Empordà) es va 
traslladar paulatinament extramurs. 

Malgrat aquesta riquesa, les antigues investigacions arqueològiques s'havien centrat únicament en les 
restes de la Rhode grega i romana, assentaments dels que se'n tenia un major coneixement i sobre els 
quals se'n ha fet un bon nombre de publicacions i de l’església de Santa Maria. 

Té un recinte de 131.480 m2, amb uns 1.013 metres de diàmetre, que constitueixen un parc arqueològic 
de gran interès i bellesa, amb un itinerari senyalitzat, complet i ben informat que suposa una visita guiada 
on trobarem una lliçó magistral d’història concentrada en un únic espai. Tanmateix, el visitant disposa 
d’un espai de lleure ideal per relaxar-se envoltat de silenci, llegar, aprofitar l’àrea Wi-fi que ens ofereix 
o, senzillament, gaudir d’un entorn magnífic des del respecte i la complicitat amb un lloc ple d’història. 

A la vegada que exhibeix tot el seu esplendor i magnificència poliorcètica també conté dins seu un museu 
– Museu de la Ciutadella de Roses – ubicat a la muralla de Llevant. En aquest museu s’hi troben textos, 
fotografies, gravats i materials arqueològics com objectes quotidians de las civilitzacions que es van 
assentar en el seu dia a la zona, juntament amb maquetes interactives i audiovisual, que faciliten la 
immersió en la historia i en el patrimoni cultural de Roses (no només de la Ciutadella), des de la prehistòria 
fins a l’època més recent. 
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Un equipament d'aquestes característiques era necessari no tan sols per al conjunt de la Ciutadella, per 
a la ciutat de Roses i els seus visitants, sinó per acabar de completar la tasca de tots els professionals de 
la historia, de l'arqueologia i de la investigació que hi han treballat al llarg dels anys. Ara el recinte de la 
Ciutadella ofereix un equipament museològic a l'altura de la seva importància. Cal desitjar doncs, que el 
museu es consolidi i tingui projectes de futur, i que es complementi amb altres centres museològics, com 
pot ser el Museu Arqueològic d'Empúries, ambdós bàsics per comprendre el passat de la nostra civilització.  

La Ciutadella combina amb elegància i sotilesa un espai clàssic amb un espai modern, diàfan i polivalent, 
que és capaç d’allotjar propostes expositives de diferents temàtiques, mostres didàctiques, conferències 
i actes tot seguint una programació equilibrada i coherent que permeti arribar a un públic ampli. 

En l’actualitat la Ciutadella té uns preus d’accés de: 

 Entrada general: 4€ 

 Entrada reduïda: 2,5€ (presentant Carnet Jove, Carnet d’Estudiant, Carnet Docent o pels aturats) 

 Gratuïta: Menors de 16 anys i majors de 65 i ciutadans de Roses 

 També tenen ofertes especials per grups 

I té un horari d’octubre a maig de  10 a 18 h, tancant els dilluns; juny i setembre de 10 a 20h; i de juliol 
i agost de 10 a 21h, tancant només els dies 25 i 26 de desembre i els dies 1 i 6 de gener. 

Després d’haver estat tancada molts anys, la va adquirir l’Ajuntament de Roses l’any 1982 acabant de 
comprar els últims terrenys de propietat privada i va estar pràcticament abandonada fins l’any 1991 que 
es va reobrir al públic i reconvertit l’any 2004 en el Museu de la Ciutadella de Roses, projecte impulsat 
conjuntament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el propi Ajuntament com s’ha vist 
anteriorment. L’Ajuntament de Roses és qui gestiona el conjunt en l’actualitat (fins al 2010 ho va fer la 
Fundació Roses Història i Natura) portant a terme treballs de restauració, rehabilitació i adequació 
d’espais, activitats educatives i de difusió, estudis arqueològics i propostes escèniques tot tenint una cura 
especial de la Ciutadella. 

Els últims anys s’han fet reformes i restauracions tot intentant marcar una diferència important entre la 
part antiga i la part nova, que sovint no han estat gaire curoses i han destruït part dels elements 
arquitectònics, sobretot al baluard de Sant Jaume i al mur de llevant.  

Tal com hem anat veient en les pàgines precedents, la ciutat de Roses té la sort de posseir tota la seva 
història tancada i protegida darrera els murs de la Ciutadella i dels territoris dels voltants. 

No cal dir que seria difícil de trobar un cas similar a Catalunya o fins i tot a l'Europa Mediterrània, en què 
una superposició arqueològica tan important hagi pogut arribar fins als nostres dies en un relatiu bon 
estat.  

Avui dia l'excavació arqueològica i l'estudi històric de tots els jaciments continguts a la Ciutadella és 
encara possible, malgrat les destrosses que la fal·lera urbanitzadora dels anys 60, a causa de l'especulació 
urbanística, va ocasionar en aquesta important zona arqueològica i en el moment renaixentista que 
l'encercla.  

Per tant l’únic ús racional i coherent que s’ha de fer en l’actualitat i en un futur ha de ser la seva explotació 
com a zona arqueològica tal i com es troba avui en dia, i disposar d’una zona verda i esdevenir un 
equipament cultural per a la ciutat de Roses. 
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2. ROSES 

2.1. El municipi en xifres i l’estacionalitat 
 
Roses, municipi de la comarca de l’Alt Empordà, al nord-est de Catalunya i que ocupa la meitat sud de la 
península del cap de creus. Amb una altitud mitja de 5 m s.n.m delimitat al nord pel municipi d’El Port de 
la Selva i la Selva de Mar, a l’est per Cadaqués, a l’oest per Palau-saverdera 
i per Castelló d’Empúries al sud. 
 
Amb una superfície de 45,91 km2 i amb una població de 19.600 habitants 
(cens del 2014), ens trobem davant un centre turístic dotat amb 
urbanitzacions, hotels, càmpings, equipaments esportius, culturals i 
socials, i sobretot de la seva badia, que doten a la vila amb gran atractiu 
davant les demandes vacacionals del turisme català i europeu. 
 
Roses es troba a 50 kms de Girona i a 157 kms de Barcelona, on s’hi troben 
els ports i aeroports principals de referència pròxims al municipi i des d’on Barcelona serà capaç de 
connectar-nos amb les principals ciutats arreu del món i Girona amb les principals ciutats europees gràcies 
a companyies low-cost. També hi trobem l’aeroport de Perpinyà a uns 60 kms. 
 
Pel que fa a l’accés per carretera es farà principalment per la C-260, sortint de l’autopista AP-7/E-15 a la 
sortida número 4 des d’on ens quedaran uns 22 kms per la carretera anteriorment esmentada fins a 
arribar al municipi. S’hi pot accedir també des del nord per la N-260 i seguint-la amb la GI-610 així com 
amb altres carreteres secundàries com la GI-614 . 
 
Roses no disposa de connexió directa amb la línia ferroviària, però es pot agafar el tren fins a l’estació de 
Figueres i allà tindrem un autobús que cobrirà el trajecte Figueres- Roses (Alsa-Sarfa) amb autobusos 
directes amb freqüències que oscil·len entre els 30 minuts i la hora; així com autobusos directes des de 
l’aeroport de Girona fins a Roses (Sagalés). 
 
Existeixen dues línies de busos urbans a Roses que cobreixen i connecten les diferents necessitats i 
territoris del municipi, des de les platges fins a un gran nombre d’urbanitzacions pròxims a localitats 
veïnes. 
 
Aquesta vila, que té vestigis d’ocupació humana des del neolític, és capaç de donar una evolució històrica, 
lineal i precisa, des del segle IV a.C. fins a l’actualitat. 
Ens trobem davant un municipi que al llarg de la última dècada, pràcticament  ha doblat el seu padró 
municipal tal i com es pot veure en el gràfic que trobem a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Roses i l'Alt Empordà 
(Viquipèdia) 

Gràfic 1. Evolució demogràfica (Idescat) 
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I no tan sols això, sinó que aquesta vila pot arribar a multiplicar la seva població en època estival, 
requerint doncs d’una infraestructura i uns serveis que puguin donar resposta a les necessitats de 
seguretat i ordre, fet que ens ha de fer veure Roses com un municipi turístic de masses que ha deixat de 
banda les seves estructures i teixits socials com era l’activitat agrícola i pesquera, i s’ha hagut de centrar 
en l’activitat turística, tot intentant adoptar (i no sempre amb èxit) un model planificat que permetés 
vetllar per l’ordre i la preservació de l’entorn. A més, Roses experimentà un fort saldo migratori extern, 
de la mateixa manera que gran part del territori català, des de finals de la dècada dels 90 propiciat pel 
treball temporal i sense necessitat d’estudis i atribucions professionals, i així fins l’any 2.007, moment en 
que esclatà l’actual crisi socio-econòmica i a partir d’aquell moment el flux migratori extern té una 
davallada important tal i com s’observa en el gràfic adjunt i que ens demostra que aquest creixement que 
veiem anteriorment no ha estat fruit d’un creixement natural de la població sinó pels moviments 
migratoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fem l’anàlisi d’aquesta població per sexe i edat (quinquennal) segons dades de l’Idescat de l’any 2014 
ens trobem davant una població madura, on hi predominen les edats compreses entre els 30 i els 54 anys 
i on hi trobem una quantitat de població per damunt dels 65 anys força considerable, per tant una població 
envellida. 
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Gràfic 2. Fluxos migratoris (Idescat) 

Gràfic 3. Distribució de població per edat i sexe (Elaboració pròpia) 
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Pel que fa a la distribució de la població per sexe, dels 19.600 habitants del padró municipal del 2014, 
9.795 eren homes i 9.805 eren dones, per tant un percentatge molt equilibrat. 
 

 
Per parlar del clima i la vegetació ho farem de la Costa Brava en general, que comprèn la franja litoral 
des de Blanes (al sud), a la desembocadura del riu Tordera i que va fins a la frontera amb França, a 
Portbou, (al nord) té un recorregut aproximat d’uns 214 kms i engloba les comarques de l'Alt Empordà, 
el Baix Empordà i  la Selva amb els principals centres turístics de Roses, Empuriabrava, L’Estartit, 
Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Lloret i Blanes. El clima, mediterrani, és un dels principals 
atractius que ens ofereix la Costa Brava, amb una mitjana de sol de 300 dies anuals, amb precipitacions 
poc abundant i concentrades en la tardor. Tot això fa que tinguem una temperatura mitjana anual entre 
els 15-16ºC. 

 
Aquesta costa, on hi predominen els pins i alzines, es troba dins l’àrea de les regions de la província de 
Girona, on més del 30% de la superfície està protegit pel seu interès natural. Entre aquests espais n’hi 
trobem de tant significatius, amb tant renom i importants com són el Parc Natural del Cap de Creus, el 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, les Illes medes, jardins botànics, etc. Clarament caracteritzada 
per la qualitat de les seves aigües, on sovint entre les roques s’hi troben petites cavitats amb ports de 
pescadors i cales precioses (envoltades d’una rica vegetació i alts penya-segats), se li ha atorgat el 
distintiu de “Bandera Blava” a moltes d’aquestes platges i cales, com ara la de Tamariu, La Fosca de 
Palamós o la Mar Menuda de Tossa. 
 
 
 
 

Població per nacionalitat (2014) 

Espanyola 13.147 

Estrangera 6.453 

Total 19.891 

 

Per lloc de naixement (2014) 

Catalunya 9.505 

Espanya 3.656 

Estranger 6.439 

Total 19.891 

 
Taula 1. Distribució de població per lloc de naixement i nacionalitat (Elaboració pròpia) 

Gràfic 4. Temperatura i precipitacions (Climate-data.org) 
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La Costa Brava gaudeix d'un clima suau propi del Mediterrani. La temperatura mitjana anual oscil·la entre 
els 14 i els 20 graus, i serà aquest clima i les seves platges que dotaran a Roses de les característiques 
que hom desitja quan busca un destí turístic i on, a més els mesos d’estiu les precipitacions són escasses. 
 Així doncs, Roses ens ofereix una costa plena de contrastos entre uns penya-segats que originen petites 
cales d’aigua transparent on la vegetació i és ben present i que són ideals per practicar-hi submarinisme 
i unes platges de sorra fina, poc profundes i ideals per a families i la pràctica d’esports nàutics, que 
acompanyades d’unes aigües de color blau intens fan que siguin un paratge pràcticament idílic per passar-
hi unes vacances. 
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2.2. El boom del turisme 
 
Roses rep el primer impuls amb el boom turístic dels anys 50, on incrementa de forma notable els seus 
ingressos gràcies als recursos naturals que posseeix, i així es comencen a incrementar el nombre de 
places en establiments turístics per satisfer els primers turistes que arribaven des de Barcelona, Girona i 
les seves proximitats, que van  transformar les velles cases de pescadors davant del mar en els seus llocs 
d’estiueig privilegiats, o bé construint torres en llocs idíl·lics. Els primers mercats europeus que es 
consoliden i fidelitzen són l’alemany, l’anglès i el belga, atrets, a banda del sol i la platja, pel folklore típic 
de l’Estat, i a uns preus reduïts en comparació amb les seves economies, on l’amabilitat i la simpatia de 
la gent que viu dels turistes contraresta amb la lacra de no saber idiomes. Tot aquest boom també propicià 
el naixement d’una primera línia de mar plena d’edificacions i centres turístics i d’oci. 
 
Avui en dia, aquests primers turistes que vingueren a la costa catalana i a Roses ja no són els més 
importants, sinó que el turisme rus i els mercats de l’Est són els pilars fonamentals de l’activitat, 
juntament amb el turisme de proximitat català, castellà i francès. 
 
Aquesta activitat turística que va créixer descontroladament, on empresaris i especuladors foren els 
impulsors durant les últimes dècades ha arribat a la seva maduresa i requereix un esforç per part de tots 
per revertir la situació. Ja no és vàlid que aquest turisme estacional, que realitza la seva estada des de 
principis de juny i fins a setembre, ompli molts hotels, càmpings i demés durant aquests 4 mesos. Els 
empresaris no poden obtenir grans beneficis amb només aquests mesos de màxima explotació, i ‘d’altra 
banda, els treballadors busquen una feina que els garanteixi un mínim de sis mesos de contracte per 
poder obtenir ajudes de l’INEM, i per tant, el personal que han de contactar els empresaris no seran tan 
bons ni tan ben qualificats com el que els agradaria, però aquest personal qualificat buscarà ofertes de 
treball que els assegurin aquest mínim de sis mesos de contracte. 
 
Així doncs, aquest peix que es mossega la cua, on si s’obren d’hora els hotels es paguen preus irrisoris 
(fins a 20 euros al dia amb tot inclòs), i on si s’obren tard els hotels no poden garantir els sis mesos és 
un punt sobre el qual caldrà prestar-hi molta atenció. 
 
Fou a partir d’aquesta massificació vista a causa del turisme quan es creà  Visit Roses – Turisme de Roses, 
juntament amb el Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona, amb els objectius d’instaurar un 
nou model de gestió turística que vetlli per l’atenció al client, per la gestió integral de la qualitat de 
l'oferta, per la promoció i comercialització, pel desenvolupament de nous productes turístics i per la gestió 
de nous recursos i equipaments, que permetin a Roses continuar sent una ciutat pionera en l'àmbit 
turístic.  

 
 
 
 
 

Afiliacions a la S.S. (2014) 

 Règim general Règim d’autònoms 

Serveis 2.188 1.161 

Construcció 342 271 

Indústria 394 65 

Agricultura 2 10 

Total 2.926 1.507 

Atur registrat (mitjana 2014) 

 Nº persones 

Serveis 947,7 

Construcció 248,8 

Indústria 72,3 

Agricultura 54,8 

Sense ocupació anterior 116,4 

Total 1.440 Taula 2. Afiliacions a la Seguretat Social i atur (elaboració pròpia) 
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Per tant, el sector que és el motor de l’economia del municipi des de la segona meitat del segle XX és el 
dels serveis, especialment relacionats amb el turisme. El segon sector a destacar, com a mínim fins fa 
pocs anys era la construcció, completament estancat actualment i que estava molt pròxim a l’ocupació a 
nivell industrial, deixant el sector agrícola relegat. A continuació es mostren les afiliacions al règim de la 
Seguretat Social, però no podem prendre les dades amb una veracitat absoluta, ja que en el món dels 
serveis hi ha molta oferta en negre i en el sector agrícola són pocs els que cotitzen a la Seguretat Social. 
 
Val a dir que durant els últims anys les administracions i els sectors empresarials han dut a terme un 
procés de planificació turística per millorar la qualitat i reconvertir l'oferta turística, apostant per la 
transformació i revaloració de l'entorn i els recursos naturals i patrimonials que s’estudiaran a continuació. 
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2.3. Les conseqüències del model turístic en l’evolució de Roses 

 
Roses és doncs, un municipi turístic ja que compleix les condicions de l’article 18 de la Llei 13/2002 
d’Ordenació del Turisme de Catalunya (Títol II, capítol III), que ens parla que la mitjana ponderada anual 
de població turística és superior al nombre de veïns i el nombres de places d’allotjament turístic i de 
segona residència sigui superior al nombre de veïns. Així, aquests allotjaments turístics i les places que 
ofereixen queden conformades d’aquesta manera, segons dades de l’Idescat: 

 

 

 

 
 
 
L’oferta d’aquests allotjaments segons l’Ajuntament de Roses, queda repartida en: 

 
Com podem observar l’Idescat entén com a hotels la suma d’hotels i pensions, dels quals se’n desprèn 
que majoritàriament ens visita un turisme de poder adquisitiu mitjà amb una clara oferta, lligada a la 
demanda d’hotels i càmpings de categoria mitjana on han proliferat al llarg d’aquests últims anys els 
apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic. 
 
A més a més, tan sols vora un 31% dels habitatges de Roses es destinen com a primer habitatge, sobre 
un 60% serien segones residències i un 10% estarien buits  
degut a l’impacte de la crisi que ha deixat moltes segones residències 
noves per estrenar. 
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Allotjaments turístics (2014) 

Hotels 44 

Places d’hotels 6.878 

Càmpings 4 

Places de càmpings 2.520 
 

Càmpings 

1ª 0 

2ª 3 

3ª 1 

Total 4 

 

Hotels 

1* 4 

2* 7 

3* 15 

4* 5 

5* 1 

Total 32 

Pensions 

1* 4 

2* 8 

Total 12 

 

Altres 

Ciutats de vacances 1 

Hab. Ús turístic 37 

Apartaments turístics 6 

Total 4 

 

Taula 3. Tipus i nombre d'allotjaments 
turístics (Idescat) 

Taula 4. Repartiment d'oferta d'allotjament turístic (Visit Roses) 
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2.4. Equipaments municipals, serveis i oci 
 
La vila té una sèrie d’equipaments tals com la biblioteca 
pública Jaume Vicens i Vives, inaugurada el maig de 
2003, degut al creixement poblacional vist anteriorment 
i que l’antiga nau de 350 metres quadrats no permetia 
cap tipus d’ampliació distribuïda en dos nivells i amb una 
superfície útil de 763 metres quadrats on hi ha una 
secció d’acollida i informació, una secció infantil, una 
àrea de revistes i diaris, zones de préstec, fonoteca, 
servei de fotocòpies, sales polivalents, zones de 
consulta, mediateca amb material audiovisual i fins i tot 
un espai de cinema, juntament amb uns espais exteriors 
habilitats com a zona de lectura i d’activitats per a 
infants. Forma part de la Xarxa de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya - Diputació de Girona i és de 
titularitat municipal.  
 
 
Roses disposa de dues Llars d’infants de titularitat municipal, quatre escoles i dos instituts públics, un 
centre privat concertat, un centre de Formació d’adults municipal i un centre de suport de l’Institut Obert 
de Catalunya (IOC). 

 
 Pel que fa a la cultura hi trobem el Teatre Municipal de Roses-
Palau de Congressos, un equipament  espectacular i que li 
atorgaren el premi FAD l’any 2003. Es troba cèntric a la vila, té 
un aparcament amb capacitat per a 100 vehicles i s’hi realitzen 
activitats molt nombroses i variades, on les associacions i 
entitats de la vila hi han adquirit un paper prioritari. Un cinema 
situat també al centre de la vila, fa que l’oci cultural estigui 
completament cobert. 
 

També hi trobem un Centre d’Atenció Primària al municipi així com de un servei d’urgències d’atenció 
continuada. 
 
Els equipaments esportius i altres tipus d’espais tals com camps de vòlei platja, futbol platja, etc. són ben 
presents al municipi. A continuació detallem aquests espais segons dades de l’Idescat. 

 
 

Espais esportius 

Pavellons 2 

Pistes poliesportives 14 

Camps poliesportius 3 

Sales esportives 20 

Piscines cobertes 4 

Pistes d’atletisme 1 

Altres espais 119 

Total 197 

Figura 31. Biblioteca de Roses 
(bibgirona.cat/Roses) 

Figura 32. Teatre municipal (Google 
Images) 

Taula 5. Espais esportius Roses (Idescat) 
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Destaquem entre aquests espais: 

-  La piscina municipal, que va quedar inaugurada el 21 de juny de 2006 després d’una comissió d’estudi 
i la creació duna Societat Limitada Municipal que van aprovar el projecte. És aquesta Societat, Promoció 
i Desenvolupament de Roses, S.L. l’encarregada de gestionar aquest espai. L’espai conté piscines 
climatitzades, hidromassatges, sauna i bany de vapor, un solàrium exterior, sala de fitness i d’activitats 
dirigides, sala d’spining, vestidors i una cafeteria amb una zona que ens permet veure el que succeeix 
dins el complex. 

-  El pavelló poliesportiu, inaugurat l’any 87 amb una pista poliesportiva central i 8 vestidors (6 d’equips 
i dos d’àrbitres), farmaciola, magatzem, etc. i amb capacitat per acollir fins a 500 espectadors en les 
seves grades, dels quals 350 asseguts. En l’actualitat és ocupada per clubs federats de bàsquet i 
handbol i per grups organitzats, col·legis i instituts de la població. 

-‐   Pista polivalent coberta, oberta des de l’any 2010 per tal de donar resposta a la demanda creixent de 
l’ús del pavelló esportiu. El seu ús està principalment destinat a donar un possible emplaçament als 
equips dels clubs federats que no tenen cabuda al pavelló poliesportiu. 

-‐   Estadi Mas Olivas, l’estadi de futbol principal dels clubs de futbol rosencs federats però també hi trobem 
grups organitzats i autoritzats per part de l’Ajuntament. També hi trobem el camp de futbol Vinyassa. 

Altres tipus d’espais com el Car, el qual és un espai destinat a joves d’entre 12 i 35 anys pensat per donar 
resposta a les necessitats i interessos dels i les joves. Ofereix un espai equipat amb ordinadors, connexió 
wi-fi, ludoteca equipada amb jocs de taula i ping-pong, aula d’estudi, buc d’assaig musical i el Punt 
d’informació Juvenil, PIJ. El PIJ té com a objectiu informar i orientar als joves a banda de proporcionar-
los un espai on poder fer-hi tot tipus d’activitats. S’hi realitzen cursos i formacions escolars i universitàries, 
hi ha una borsa jove d’habitatge, diversos recursos per buscar feina (aquí o a l’estranger), es tracten 
temes de salut i prevenció i hi ha un seguit d’agenda cultural i d’oci molt activa per la gent jove del 
municipi. Agrupa entitats juvenils com la Joventut Rosinka, la Xarxa de convivència o l’Embranzida jove.  
 
Roses té una àmplia oferta de shopping, ja sigui des del mercat municipal on ens podrem proveir de 
productes frescos com carns, verdures o peix, el port de pescadors on s’hi ven el peix fresc, el mercat del 
diumenge on hi trobarem articles de tot tipus i el centre urbà, plegat de botigues i botiguetes on adquirir 
productes locals i de caire estiuenc, ja sigui roba, articles d’artesania, gelats i souvenirs en general. 
Aquests comerciants es troben agrupats en l’Associació de comerciants de Roses on hi trobem locals de 
restauració, agències de viatges, supermercats, farmàcies i botigues de tota mena. 
 
No ens hem d’oblidar del port de Roses, únic i privilegiat pel seu entorn i que gràcies a la badia fou un 
excel·lent lloc per fondejar-hi de forma natural i que s’utilitzà des de fa desenes de segles amb tal finalitat 
(en l’apartat de la Ciutadella s’hi aprofundirà amb més detall en el seu àmbit històric). Aquest port, líder 
de captures de la Costa Brava, dona servei a 485 embarcacions (374 de les quals destinades a amarratge 
fix i la resta a l’amarratge d’embarcacions de transeünts).  
 
Està molt ben integrat en l’espai urbà i té unes instal·lacions i serveis moderns tals com un moll d’espera, 
un servei de rampa, estació de combustible 24 hores i vigilància monitoritzada, a més dels serveis típics 
de capitania, infermeria, sanitaris, aparcaments (370 places) i amb uns amarratges que disposen d’aigua, 
electricitat i internet i que a més a més conta amb una escola de vela.  
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També té capacitat per l’ancoratge de grans creuers els quals estan experimentant una evolució dels seus 
passatgers molt significativa tal i com mostra el següent gràfic:  

 
Aquest port està integrat dins el Costa Brava Cruise Ports, que és una agrupació d’entitats de caràcter 
públic que agrupa autoritat portuària, ajuntaments i destinació tenen la finalitat de comunicar tant amb 
les navilieres com amb els creueristes ja que unifiquen la informació i faciliten qualsevol altre tràmit. El 
seu principal objectiu és la promoció dels ports de creuers de la Costa Brava (Roses i Palamós) amb 
accions com assistència a fires i esdeveniments, viatges de prospecció, edició i producció de material 
promocional i relacions públiques amb companyies interessades en la destinació. 
 
La Policia Local de Roses pertany a l’àrea de seguretat ciutadana i les seves tasques són la vigilància de 
la vila (incrementant-la en actes populars com la Festa Major o el Carnaval) tot coordinant-se amb Mossos 
d’Esquadra i Protecció Civil. 
 
És un territori amb una gran riquesa cultural que s'expressa a la majoria de les seves festes i festivals, i 
queda representada en el conjunt de museus, restes arqueològiques de la regió i al seu patrimoni 
monumental que es definirà més endavant. 
 
La Costa Brava disposa d'un ampli repertori de festes populars: Concurs internacional de focs artificials 
de la Costa Brava a Blanes (amb un segle de tradició), Corpus Christi i les seves catifes florals, Cantada 
d'Havaneres a Calella de Palafrugell, Revetlla de Sant Joan, Festival internacional de música de Begur, 
Festival de jazz de Banyoles ... etc. A Roses hi destaquem el Carnaval al febrer i la Festa Major a l’agost 
i altres com l’aplec de la Sardana o el Campament Reial. 
 
A part d’aquestes festes populars, en tota la Costa Brava hi tenim uns 65 museus, com el Museu 
Arqueològic de Catalunya d’Ullestret, Castell Gala-Dalí i la casa-museu Dalí, el Museu del Juguet de 
Catalunya entre molts d’altres.  
 
L’oci diürn a Roses és ben variat i per tots els gustos. Hi trobem des d’un tren turístic i cultural de Roses 
i Cap de Creus que ens ofereix la possibilitat de fer 5 tipus diferents d’excursions a bord seu i que ens 
permeten visitar la badia de Roses, el Cap de Creus, el Puig Rom i cales com la de l’Almadrava i Jòncols 
i gaudir d’unes meravelloses vistes panoràmiques. També hi són presents diverses empreses dedicades 
al mon del submarinisme  com Roses Sub, L’Embarrancat o Pro-Dive Service que ens ofereixen la 
possibilitat de descobrir la riquesa submarina de les aigües de Roses. 
Ofertes de lloguers de catamarans, velers, caiacs i altres tipus d’embarcacions a motor i motos d’aigua 
també estan ben presents al municipi, amb diversos punts de venda (des de stands promocionals al bell 
mig del passeig marítim, a les oficines centrals passant per comerços annexats de Roses).  

Figura 34. Evolució creueristes (Port de Roses) Figura 33. Planta del port (Port de Roses) 
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I si el que volem és que ens portin, sempre tenim l’oportunitat de viatjar amb un dels creuers marítims 
que surten des de la badia com  Immo Mare Nostrum o el Taxi Marítim, els quals ens acostaran fins a les 
Illes Medes o senzillament podrem fer un passeig en barca i apropar-nos a les cales d’aigües transparents 
que ens ofereix la Costa Brava. 
Pels que els agraden els esports extrems també hi ha la possibilitat de practicar flyboard, kitesurf, 
parasailing i altres activitats relacionades amb l’aigua com la banana-donut, que d’igual manera que amb 
el lloguer d’embarcacions trobem promocions arreu del municipi per engrescar-nos a fer aquestes 
activitats. 
Roses també conta amb un parc aquàtic, Aqua Brava, que amb una superfície de 12 hectàrees té una 
situació privilegiada perquè ocupa un turonet sobre el que s’hi ha assentat el parc i des d’on es pot 
contemplar tota la badia. 
 
Pel que fa l’oci nocturn a Roses no és ni de ben lluny semblant al de municipis com Lloret o Salou, però 
en línies generals hi ha força ambient i és idíl·lic passejar vora el mar i prendre una copa tot veient les 
vistes espectaculars de la badia il·luminada. Cal destacar-ne locals com El Cortijo, present a Roses des 
del 1955 i on s’hi fan representacions de la companyia El Cortijo, liderada per Paco de Lucio, ballarí i 
coreògraf o bé com L’Hort d’en Minguets, ideal per pendre alguna cosa i fins i tot sopar mentre gaudim 
de musica en viu i locals més d’actualitat com Ona on s’hi fa música en directe entre setmana i els caps 
de setmana es transforma tot oferint-nos sessions de Djs. 
Aquest oci nocturn es veu pronunciat en festes i celebracions al municipi com el carnaval de Roses, la 
Festa Major, el Festival de Blues o el Festival Sons del Món. 
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3. El patrimoni natural i cultural de Roses 

3.1. Patrimoni natural 

3.1.1. Les platges 

 
Les platges urbanes i el Passeig Marítim estan certificades des de l’any 2003 amb un Sistema de Gestió 
Mediambiental que garanteix poder disposar d’unes platges en bones condicions, englobant l’aigua, la 
sorra i els serveis que ofereixen. També disposen d’un certificat de qualitat mediambiental amb 
reconeixement internacional EMAS (certificat europeu) i també ISO 14.001 (certificat internacional).  Fou 
a partir de l’any 2009 que aquestes certificacions s’estengueren a totes les cales i platges incloses en el 
Parc Natural del Cap de Creus.  

Aquest sistema té com a principal objectius garantitzar que els serveis que es realitzen es fan de manera 
correcta i respectant el medi ambient, permetent establir un control sobre la gestió que realitzen les 
diferents empreses de serveis i així poder oferir una bona qualitat ambiental. 

Totes les platges que formen part del municipi de Roses es troben representades en la següent captura 
extreta del Google Maps: 

Els noms de les platges i cales representats al mapa són els següents (d’esquerra a dreta): 

Platja Santa Margarida, Platja Salatar, Platja El Rastrell, Platja Nova, Platja La Punta, Plantja els 
Palangrers, Platja Canyelles Petites, PLatja el Bonifaci, Platja l’Almadrava o Canyelles Grosses, Cala 
Murtra, Cala Rostella, Cala Calís, Cala Montjoi, Cala Calitjàs, Platja la Pelosa, Cala Canadell i Cala Jòncols. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Platges de Roses (Google Maps / Elaboració pròpia) 
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3.1.2. Els parcs naturals 
 

Cal destacar tres parcs naturals pròxims a Roses com són el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
el de Cap de Creus i el parc d’interès nacional de l’Albera (de Sud a Nord al mapa). Ens detindrem, breus 
moments, a donar-ls’hi un cop d’ull per, ja en el següent apartat, dotar-los de contingut i veure’ls amb 
més detall: 

  

-  El Parc Natural d’Aiguamolls de l’Empordà (des de 1983) va ser declarat zona protegida després d’una 
intensa i llarga campanya de defensa iniciada el 1976 per tal d’evitar que la zona fos urbanitzada. Amb 
una superfície total de 4.783,5 hectàrees el Parc està format per la reserva dels Estanys, la reserva  
integral de Llaunes i la reserva de l’illa de Caramany. La flora protegida que hi trobem es troba associada 
majoritàriament associada a zones semi inundables o inundades i amb una fauna on hi destaca la 
llúdriga i la cigonya, ambdues re introduïdes amb èxit fa uns anys i peixos com l’espinós i el fartet. 

-  El Parc Natural de Cap de Creus, amb una extensió de 13.844 hectàrees (3.064 de les quals marines i 
la resta terrestres) és el primer parc natural marítimo-terrestre de Catalunya des de l’any 1998. Dins 
del parc hi trobem dues reserves integrals: la punta del cap de Creus (coronada pel mític far) i el cap 
Norfeu (un paratge d’una singularitat geològica i biològica excepcional on fins i tot s’hi ha descobert 
vestigis d’activitat volcànica de fa uns 10 milions d’anys). Hi trobem una gran diversitat florística i una 
fauna amb una gran quantitat d’espècies com la reineta o el corb marí. 

-‐   El Parc d’interès nacional de l’Albera (des de 1986), que malgrat que Roses no en forma part es troba 
molt a prop seu i fa que sigui un lloc on el visitant interessat pugui arribar-hi amb facilitat. Es divideix 
en dues parts, l’occidental ( amb gran diversitat de vegetació, muntanya mitjana i superfície arbrada) 
i una part més seca i baixa (on hi predomina la vegetació arbustiva). Hi ha altres llocs d’interès ecològic 
dins el Paratge de l’Albera com el bosc de la Maçana, els estanys de la Jonquera o el centre de 
reproducció de tortugues de l’Albera, que ha aconseguit re introduir la tortuga mediterrània (Testudo 
hermanni) al parc i ser així, juntament amb el cap de Creus i el Garraf, els únics llocs on s’ha re introduït 
amb èxit. 

 

Figura 36. Parcs Naturals pròxims a Roses (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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3.2. Patrimoni Cultural 

 
-‐   El conjunt megalític, datat entre el 3.000 i el 2.700 a.C. fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN, d’ara en endavant). Es troba dins el Parc Natural de Cap de Creus, a la carretera de cala 
Montjoion es creu que hi visqueren els primers habitants pròxims a Roses. Són un conjunt de 
monuments megalítics que els composen diferents dòlmens, menhirs, cistes i inscultures. El més 
important és el de la Creu d’en Cobertella, que està fet amb set grans blocs de pedra col·locats 
verticalment i amb una llosa coberta de més de divuit tones i és dels més antics de Catalunya i on s’hi 
pot trobar un itinerari senyalitzar de poca dificultat per visitar-los.  

 

-‐   El Castrum Visigòtic situat al cim del Puig Rom. És una fortificació de l’època alt-medieval (s. VI-VIII) 
des d’on es tenen unes visuals perfectes a la badia, al port i a l’antic nucli urbà de Roses però que no 
es pot apreciar des del mar gràcies al Puig Rom que ho impedeix. Hi trobem restes arqueològiques 
d’habitatges, sitges i carrers tal com hem vist en l’explicació d’aquest element que s’ha fet a l’apartat 
de la Ciutadella.  

 

 

 

 

 

Figura 37. Localització del conjunt megalític i detall del dòlmen de la Creu d'en Cobertella (Elaboració pròpia i Visit Roses) 

Figura 38. Localització del Puig Rom i detall de la muralla (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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-‐   El Castell de Bufalaranya, operatiu entre el segle VIII i el XIV, a partir que Roses quedés integrada sota 
la Marca Carolíngia. Situat en un cim de difícil accés, a uns deu quilòmetres del centre de la població 
de Roses, conserva bona part del seu perímetre fortificat, des d’on podem observar una paratges 
feréstecs tot pujant fins al cim.  

 

-‐   El Castell de la Trinitat, també declarat com a BCIN, i que s’ha tractat en l’apartat de la Ciutadella amb 
més profunditat. Data de l’any 1544 i ens ofereix unes vistes a tota la badia precioses ja que està situat 
a la punta de la Poncella (per damunt del far de Roses) i fou edificat sota el mandat de l’emperador 
Carles I, tot complementant la fortificació que ens ocupa en aquest estudi, la Ciutadella. Amb una forma 
d’estel de cinc puntes i unes dimensions força considerables, amb murs de més de dos metres de gruix, 
estava equipat amb arestes angulars pronunciades per defensar-se dels projectils i tres grans 
superfícies per a bateries de canons, obusos o morters a diferents altures per defensar el port i la costa. 
Ens trobem davant una gran fortalesa d’artilleria de costa que era guarnida per uns dos-cents homes.  

 

 

 

 

 

Figura 39. Localització del castell de Bufalaranya (Google Earth / Elaboració pròpia) 

Figura 40. Localització del Castell de la Trinitat i imatge (Google Earth / Elaboració pròpia i Rosespèdia) 
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-‐   Wine family museum, un museu situat al Mas d’en Coll on s’hi fa palès que el vi i altres productes de 
la terra tenen un important caràcter mediterrani. Aquest mas està declarat com a Bé d’Interès Local, 
documentada a partir del segle XIII des d’on es creu que ja es dedicava al cultiu de la vinya. En 
l’actualitat acull el Centre Enològic i Lúdic, sota la direcció del celler Espelt i on dona a conèixer de 
manera interactiva la seva història i el procés de producció del vi, tot oferint-nos la possibilitat de 
degustar els seus vins i altres productes del territori. 

 

-‐   El far, just per sota del castell de la Trinitat a la punta de la Poncella i que es troba sobre una base 
rocosa amb un alt interès geològic. Construït l’any 1864 amb estil neoclàssic i que rebé electricitat a 
partir de l’any 1921.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Localització de Wine Family Museum i imatge (Google Earth / Visit Roses) 

Figura 42. Localització del far i imatge (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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-‐   El nucli històric de Roses, conformat al voltant de l’Església del poble i amb carrers estrets, irregulars i 
paral·lels al mar. Actualment està pràcticament copat per restaurant i botiguetes on entretenir-nos i 
gaudir de l’ambient del poble. Com a element principal hi trobem l’església de Santa Maria, consagrada 
l’any 1796 amb l’absis, el creueu i la cúpula i on posteriorment, l’any 1853 i sota la direcció de 
l’arquitecte Martí Sureda Deulovol quedarien conformades la resta de la nau, les capelles laterals i la 
façana sota una estil neoclàssic. Més endavant s’explicarà les característiques principals de monestirs, 
esglésies i altres tipus de temples perquè ens ajudin a entendre el desenvolupament de les poblacions 
sota les seves directrius. També s’hi poden veure exemples d’arquitectura modernista, com la Casa 
Mallol (actual Ajuntament). La plaça de la Pau, dedicada a la memòria històrica de la Guerra Civil 
Espanyola i on l’any 2006 es remodelà i es creà un espai dedicat a la irracionalitat de la guerra i el valor 
de la vida. La plaça disposa d’un refugi antiaeri, construït els anys 1937 i 1938 i que segueix les normes 
generals i les orientacions tècniques redactades per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya del 
govern republicà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Delimitació nucli històric i parròquia de Santa Maria (Google Earth / Elaboració pròpia i Google Images) 
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Ens trobem doncs, davant d’un municipi amb una capacitat de generar ofertes a nivell de turisme natural 
i cultural molt potent. Ens podem transportar en molt pocs quilometres des de l’època del paleolític fins 
al far amb cent cinquanta anys d’història tot passant per vestigis d’època visigòtica com el castrum del 
Puig Rom, obres de defensa primitives com el Castell de Bufalaranya o d’altres de més modernes com el 
Castell de la Trinitat o la mateixa Ciutadella, a la vegada que ens brinda (mai millor dit) l’oportunitat de 
descobrir els vins i la gastronomia de l’Empordà amb la Wine Family Museum o senzillament enamorar-
se del centre històrica de la vila amb tots els seus bars, restaurants i zones lúdiques a la vegada que  
passegem per damunt de refugis antiaeris de la Guerra Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Resum d'elements patrimonials destacats de Roses (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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4. Descripció i coneixement del territori de la badia de Roses i dels seus recursos 
mediambientals, naturals i culturals. i cultural existent 
 
 
4.1. Zona d’actuació de la proposta. Delimitació geogràfica. 
 
En enginyeria civil les xarxes de comunicació ja existents i la pròpia natura són elements indispensables 
a l’hora de pensar per on volem fer passar una carretera, situar un port o senzillament trobar una ruta 
per desplaçar-nos d’un lloc a un altre. És per això que per delimitar la zona on voldrem fer la proposta 
d’integració de la Ciutadella en primer lloc s’ha enfocat el treball en analitzar que tenim al territori. 
 
En primer lloc, s’ha realitzat un anàlisi de les 
característiques topogràfiques i naturals del terreny, 
tot trobant una gran plana que discorre des de Roses 
(al nord) fins a l’Escala (al sud). A més, aquesta plana 
s’estén cap a l’interior quedant delimitada per la 
serralada transversal. Més amunt de Roses hi trobem 
el Parc Natural del Cap de Creus, molt més abrupte i 
amb terrenys molt més escarpats, rocallosos i amb 
més pendent que serveixen com a preludi de la 
serralada del Pirineu-Axial que hi trobem a 
continuació. Tot això dificulta trobar més amunt de 
l’inici del Cap de Creus possibles senders i camins 
accessibles per la majoria de les persones que 
volguessin gaudir de la finalitat d’aquest treball que no 
és altra que intentar apropar el patrimoni natural i 
històric al turisme de la badia de Roses. Cap al sud 
aquesta gran plana continua la seva extensió fins a 
topar amb el massís del Montnegre ja pràcticament a 
l’alçada de Girona a l’interior i de Palafrugell-Palamós 
tirant cap al litoral, amb el Parc Natural de les Illes 
Medes entremig. 
 
 

En segon lloc, si es fa l’anàlisi de les principals vies de 
comunicació i infraestructures que ens trobem actualment, ens 
trobem fortament marcats pel límit que marca l’AP-7 pel que 
fa a la mobilitat que es busca en aquest treball. Abans d’arribar 
a l’autopista però, hi trobem la C-31, que uneix Figuera i El 
Vendrell i que també s’ha de tenir en compte degut a les seves 
característiques. D’altra banda, l’entrada a Roses es fa per la 
C-260, o bé per les convencionals GI-610 i GI-614 que 
condueixen al nord de l’Alt Empordà passant pel Parc Natural 
del Cap de Creus. Al llarg de tota la plana ens acompanyaran 
diverses carreteres convencionals, com la GIV-6216 o La GIV-
6303, situades entre el litoral i la C-31, que també anirà 
baixant de forma paral·lela a la costa, cobrint l’extensa zona 
de la plana de l’Empordà fins a Palamós.  
 
Al no tenir una clara delimitació pel sud tant pel que fa a la 
topografia natural com l’artificial, s’ha decidit buscar un tercer 

element director per la proposta com és la pròpia història. Aquesta història, que omple de contingut i raó 
de ser tota l’evolució d’aquesta plana des de fa segles és capaç de donar-nos motius que s’entrellacen 
amb els dos tipus de topografia vistos amb anterioritat. 
 
Per una banda, els propis elements defensius que trobem (i que s’estudiaran més endavant) al llarg de 
tota aquesta badia. Delimitats al nord pel Castell de la Trinitat, que protegia  la part més oriental de la 
zona de Roses, passant per la Ciutadella fins a arribar a la torre defensiva de Punta Montgó, a l’Escala. 
En tot aquest recorregut hi trobem viles fortificades, torres de defensa i guaita, castells i castellets i ruïnes 
d’èpoques ben diverses. 
 
D’altra banda, la història sovint ha de servir per fer-nos veure amb una perspectiva molt global el 
desenvolupament social i humà que s’ha produït al llarg dels segles. Per tant, i tot citant a Oscar Wilde, 
la frase que millor descriu la seva importància és “l’únic deure que tenim amb la història és re-escriure-
la”. 

Figura 45. Plana de l'Empordà (Google Earth / 
Elaboració pròpia) 

Figura 46. Mapa de Carreteres (Generalitat 
de Catalunya) 
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Així doncs ens trobarem amb una zona delimitada al nord per la topografia natural, cap a l’interior per 
les vies de comunicació i al sud per el vincle que té tota aquesta badia amb la història. 

 
Resumint: 
 
-‐   Al nord hi trobem el Parc Natural del Cap de Creus, on la seva topografia i tipus de carreteres i senders 

que hi trobem fan difícil que aquest sigui accessible pel “gran públic”, quedant així reservat només a 
aquells que tenen una millor condició física. 

-‐   A l’interior, malgrat que ens trobem amb una àmplia plana, es decideix limitar la zona on es farà la 
proposta amb la C-31 i el final de la N-II, on esdevé la C-68 (antiga (C-260) i que ens durà cap a Llança 
i Portbou. 

-‐   Al sud serà la història qui ens marcarà el límit tot prenent com a referent el sistema defensiu del Golf 
de Roses, el qual fou una peça clau en la defensa del Principat al llarg dels segles XV, XVI i XVII i que 
es seguí utilitzant fins ben entrat el segle XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Delimitació zona proposta d'integració (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Les dimensions d’aquesta àrea de delimitació geogràfica, de forma aproximada, són les següents: 

 
La seva màxima longitud nord-sud en línia recta és de 26,9 kms i est-oest de 18,7 kms. En els dos casos 
ens trobem davant uns perfils d’elevació molt semblants al començar des de el Parc Natural del Cap de 
Creus i trobar-nos en la plana de l’Empordà.  

Taula 6. Dimensions Àrea Proposta (Elaboració pròpia) 

Figura 48. Traçats vertical i horitzontal proposta (Google Earth / 
Elaboració pròpia) 



  48 

En el cas del perfil N-S es pot observar com hi ha un descens d’altitud força constant una vegada superat 
el baixador final del Cap de Creus, amb una pendent mitjana d’un 1,2% aproximadament i pràcticament 
constant al llarg de tota la seva longitud. 

 
Pel que fa al perfil E-O hi trobem un perfil rocós previ al mar, que ens acompanyarà al llarg d’uns 6 
quilòmetres, on llavors hi trobarem una pendent molt suau, que s’anirà pronunciant a mesura que ens 
anem endinsant terra endins però amb pendents que es troben majoritàriament entre un 0,2% i un 0,6%. 

 
 
Així doncs ens trobem, en línies generals davant un terreny ideal per la pràctica del senderisme i la 
bicicleta amb pendents molt benèvols per a aquestes pràctiques, exceptuant la zona nord que toca al Cap 
de Creus i on s’hauran d’analitzar de forma detallada els senders i rutes ja existents per tal de poder-los 
estirar (sempre que sigui possible) i siguem capaços d’integrar els ja existents amb la proposta personal. 
 
Per fer això, ens endinsarem dins els municipis que engloba la nostra zona d’estudi per analitzar el seu 
patrimoni històric i natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Perfil N-S de la proposta (Google Earth / Elaboració pròpia) 

Figura 50. Perfil E-O de la proposta (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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4.2. Anàlisi del patrimoni natural i cultural de l’actuació 
 
Malgrat que el territori a estudiar té més municipis que els que veurem a continuació, s’ha decidit 
prescindir d’ells després del seu anàlisi amb deteniment, degut a que no tenen interès patrimonial històric 
o natural significatiu. Malgrat això, és possible que quan es realitzi la proposta formal del pla d’integració, 
aquesta hagi de transcórrer per algun d’aquests indrets. A continuació veiem un mapa on es poden 
apreciar aquests municipis en els que profunditzarem en el seu anàlisi a partir de l’inventari de patrimoni 
històric (veure a l’annex).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Municipis de la proposta (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Palau-Savardera 
 
És el que trobem més al nord.  D’uns 1.500 habitants, amb una extensió de 1.642 hectàrees entre el 
nucli urbà i quatre urbanitzacions i diversos masos que trobem al llarg d’aquesta extensió. En gran part 
es troba dins el Parc Natural de Cap de Creus, on hi trobem diverses zones naturals protegides. 
 
Hi destaquen els nombrosos monuments megalítics i el poblat neolític,  situat prop del que avui és el Mas 
Isaac, conegut com a Ca n’Isach, i on hi trobem restes entre el 4.000 i el 3.000 a.C. Es creu que aquest 
poblat fou el primer assentament sedentari de l’Empordà. Es troba al marge esquerra del riu Riutort i 
estava format per quatre cases subrectangulars en forma d’U i aparellades i una gran casa ovalada i 
aïllada. Hi trobem una cabanya reconstruïda per tal d’aproximar-nos més a l’època del neolític mitjà. Ben 
a prop hi trobem el dolmen de la Devesa i el del Mas Bofill. També hi ha una església, dedicada a Sant 
Joan i que data de 1070. 

 
 
Vilanova de la Muga 
 
És un poble que es troba dins el municipi de Peralada i que tan sols té 257 habitants. En ell però, hi 
trobem l’església de Santa Eulàlia, datada de mitjans del segle XI malgrat que d’aquesta època només 
ens queden les naus laterals i l’absis. Aquest absis està carregat de frescos valuosíssims datats del segle 
XIII. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Reproducció del poblat neolític i cabanya que el simula (Díptic Informatiu i Web de l'Ajuntament) 

Figura 53. Església de Santa Eulàlia i detall de l'absis (Google Images) 
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Vila-Sacra 
 
Amb una extensió de 6,02 quilòmetres quadrats i una població de 681 habitants és important per dues 
construccions de caire històric. En primer lloc El Castell-Palau de l’Abat o Castell de Vila-Sacra que, com 
el monestir de la Ciutadella, també el fundaren benedictins cap al segle XIII i està declarat com a BCIN i 
és on actualment hi trobem l’Ajuntament del municipi.  Molt pròxim al castell, hi trobem l’església de Sant 
Esteve de Vila-Sacra. Situada al vell mig del poble i també declarada com a BCIN, té el seu origen en el 
romànic i el campanar que s’hi observa fou afegit amb posterioritat, cap als segles XVII i XVIII. 
 

 
Far de l’Empordà 
 
Amb una població de 568 habitants és esmentat per primera vegada 
l’any 844. El nucli urbà es troba elevat i més al sud s’hi troba el barri 
de Les Olives. Era un territori on hi havia hagut presència de petits 
pantans i estanys d’aigua que es van dessecar per tal d’habilitar els 
actuals camps de cultiu. L’element principal que hi trobem és 
l’Església de Sant Martí del far, d’estil romànic i dels segles XII i XIII 
coronada per gàrgoles en els seus extrems superiors i on, al costat, 
hi havia l’antic castell, ja desaparegut, de Sant Martí. Es creu que 
aquest castell, igual que hem vist amb part de la Ciutadella, quedà 
destruït per les tropes franceses en retirada. D’aquests estanys que 
comentàvem amb anterioritat, el més important que avui en dia 
encara resta és l’Estany del Far, alimentat pel Riu Manol que té 
molins al llarg del seu pas per el municipi. 
 
 

 

Figura 54. Castell de Vila-Sacra (esquerra) i església de Sant Esteve (dreta) (Elaboració pròpia i Google Images) 

Figura 55. Església de Sant Martí (a dalt) i vista a distància del poble (a baix) (Google Images i elaboració pròpia) 
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Castelló d’Empúries - Empuriabrava 
 
Juntament amb Roses i l’Escala és el municipi que més patrimoni històric i cultural té ja que fou capital 
del Comptat d’Empúries. Aquest terme municipal es troba dividit en dues part: el nucli del municipi i un 
complex turístic situat a uns dos quilòmetres conegut com a Empuriabrava. Ocupa una superfície d’uns 
42 i escatx quilòmetres quadrats amb una població de 11.910 habitants, dels quals uns vuit-mil resideixen 
a Empuriabrava i els altres a Castelló d’Empúries. Entre tots els elements patrimonials cal destacar els 
següents: 
 
- La basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries o Catedral de l’Empordà. És l’edifici històric més 
important dels molt que té Castelló d’Empúries, les dimensions de la qual són pròpies d’una catedral. És 
un clar exponent de l’arquitectura gòtica a casa nostra i es tardaren gairebé dos segles per acabar-la (s. 
XIII fins al XV). És una església típica de saló unitari no compartimentat, com la majoria de les del gòtic 
català i on hi trobem un retaule, situat a l’altar, d’alabastre de gran valor. A dins de l’església hi ha el 
Museu Parroquial, on s’exposen des d’ornaments litúrgics a peces arqueològiques de diversa cronologia. 
Se’l coneix com El tresor i segurament els dos objectes més importants que hi ha són: una creu 
processional d’argent daurat del segle XVI i una Verge Immaculada que està feta amb plata repujada 
d’estil plateresc. A banda, hi ha importants retaules i pintures de motius religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seguint amb els museus hi trobem el Museu Cúria-Presó. Es tracta d’un edifici gòtic on hi havia la Cúria 
(seu del tribunal de justícia) i la presó de la vila medieval, on s’observen a les celes l’empremta dels que 
algun dia hi foren presos. 
- Al costat de la Catedral hi trobem el Portal de la Gallarda, que es troba a la base d’una torre gòtica i era 
l’antiga entrada al recinte fortificat de Castelló d’Empúries. Situada a tocar del rec del Molí aprofita l’antic 
fossat tot formant part de l’antic traçat alt medieval. 
- La casa gran, és una peça molt valuosa del patrimoni històric d’aquesta població, la qual era la residencia 
dels nobles de Castelló d’Empúries. 
- Hi trobem un altre museu, conegut com a Ecomuseu-Farinera. Situat a un dels tres molins medievals 
de la vila i que ens permet conèixer la transformació del blat en farina alhora que hi alberga l’Oficina de 
Turisme del municipi. 

Figura 56. Basílica de Santa Maria (Web de l'Ajuntament) 
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- La Torre Carlina, que es troba al costat del riu La Muga a mitjans dels segle XIX i que tenia com a 
objectiu millorar les fortificacions de defensa per possibles atacs carlins. 
- El rentador públic, curiosa i atractiva construcció del segle XIX que integra elements del desaparegut 
convent de Sant Francesc i on hi ha un brollador al centre del safareig. 
- El Pont vell de la Muga, el qual va començar dient-se pont nou ja que n’hi havia un altre de més antic 
però ja desaparegut. És un pont del segle XIV amb set ulls desiguals. 
- El Convent de Santa Clara, que fou edificat extramurs de l’antiga població medieval a mitjans del segle 
XIII però que finalment es traslladà dins la vila ja que sempre era destruït en les guerres. Té un gran 
claustre al voltant del que s’organitzaven les dependències monàstiques i una església d’una sola nau. 
- Prop de l’edifici anterior hi ha el convent de Sant Domènech i Palau Comtal, fundat com a convent la 
primera meitat del segle XIV i a la següent meitat de segle s’hi edificarà el palau comtal. La torre de la 
muralla i altres part de l’edificació medieval seran posteriors, de la reconstrucció dels segles XVII i XVIII 
principalment. 
- La comunitat jueva a Castelló d’Empúries deixa rastre des del segle XIII i disposava del seu Call Jueu i 
quedà extingida amb l’expulsió per part dels Reis Catòlics amb el decret aprovat l’any 1492. Hi trobem 
dues sinagogues que datarien també de la mateixa època a partir de la qual tenim notícies jueves a la 
vila. 
- Les sitges de la plaça Jaume I era l’antiga plaça del Gra en època medieval on hi trobem unes sitges 
que són fosses de perfil ovalat excavades en el subsòl, una cisterna i un pou. 
-El Rec del Molí, és un petit rierol que discorre pel fossat de la muralla medieval en el seu sector llevant i 
era l’encarregat de fer funcionar els molins antics. 
S’hi troben altres elements de patrimoni com l’hospital, la Creu de Terme, el Convent de la Mercè o el de 
Sant Agustí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Eco-museu La Farinera (esquerra) i Portal de la Gallarda (dreta) (web del museu i Google Images) 
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Fortià 
 
Amb una extensió de quasi onze quilòmetres quadrats i tan sols 682 habitants hi trobem l’església de 
Sant Julià i Santa Basilissa, de mitjans del segle XII encara que la que avui en dia podem observar és 
d’estil gòtic i amb una datació aproximada del segle XVI. Té un campanar de torre quadrada al costat 
esquerra i al dret una torre que és el comunidor (l’espai destinat a la benedicció del temple). Hi trobem 
també la casa de la reina Sibil·la, declarada com a BCIN i situada a l’extrem nord, és d’època renaixentista 
però té segueix una línia senzilla i austera. També hi trobem un convent de monges clarisses, una granja-
escola i un centre agrícola i social. 

 
Riumors 
 
Limita amb Fortià al nord i té una població d’uns 250 habitants. Al municipi hi havia aiguamolls que, 
d’igual manera que a El Far d’Empordà, foren dessecats per guanyar terres de cultiu. Cal destacar-ne dos 
elements històrics i culturals. En primer lloc hi trobem l’església de Sant Mamet de Riumors, de principis 
del segle XI però que sembla ser que va haver de ser reconstruïda a mitjans del XII i del XV. Té una sola 
nau i planta rectangular amb una torre-campanar quadrada però amb cos superior octogonal. L’altre 
edifici a destacar és la casa Xammar, antiga casa dels marquesos de Riumors i que eren els propietaris 
del terreny juntament amb el monestir de Sant Pere de Rodes. A diverses cases i masies dels voltants 
s’hi distingeixen plafons de rajoles del segle XIX amb gravats que tenien a veure amb les tasques que 
desenvolupaven en relació a la casa Xammar. 
 

 
 
 
 
 

Figura 58. Església de Sant Julià i Santa Basilissa (esquerra) i casa del a reina Sibil·la (dreta) (Google images i 
elaboració pròpia) 

Figura 59. Església de Sant Mamet i casa Xammar (Google Images) 



  55 

Sant Pere Pescador 
 
Municipi que en gran part queda comprès dins el Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, amb 1.710 habitants i amb un 
sector agrícola, a part del turisme, que és el més important. Té 
una platja verge de dunes i sorra fina, de més de sis 
quilòmetres, que és la més llarga de la Costa Brava.  

L’Església Parroquial de Sant Pere data de finals del segle XVII i es troba on antigament hi havia l’antiga 
església romànica i on encara s’hi poden veure vestigis del temple romànic des de l’exterior de l’església, 
a un estret carrer que separa l’església de la Casa Caramany. Aquesta casa, que es creu que fou edificada 
on hi havia l’antic Castell medieval de Sant Pere s’emplaça a partir del segle XVI. Per últim, la capella de 
Sant Sebastià que fou un edifici popular dels segles XVII i XVIII i que es construïren per demanar ajuda 
a Sant Sebastià contra les epidèmies que provocaven les aigües estancades que hi havia pròximes. 
 
L’armentera 
 
Tan sols ocupa sis quilòmetres quadrats i no arriba al miler d’habitants, però entre la seva extensió hi 
trobem l’església de Sant Martí de l’Armentera, d’època i estil neoclàssics (s. XIX) que es troba situat 
sobre l’antiga església romànica del segle XII. A banda d’aquest centre de culte també hi trobem un moli 
del segle XVIII que es troba en un bon estat de conservació que ens permet apreciar les entrades i 
sortides d’aigua d’arcs de mig punt; i un búnquer de la Guerra Civil espanyola que es construïren com a 
edificacions de defenses passives per por a una invasió per mar en tota la línia de costa. 
 
 

 

Figura 60. Casa Caramany (esquerra) i església de Sant Pere (dreta) (Web de l'Ajuntament) 

Figura 61. Entrada al molí i búnquer de la Guerra Civil (Elaboració pròpia) 
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Sant Martí d’Empúries 
 
Malgrat ser una entitat de població de l’Escala, s’ha decidit tractar-la de forma independent pel seu conjunt 
històric. Està al costat de les ruïnes d’Empúries i va ser la capital del Comtat medieval d’Empúries -
malgrat que avui en dia té poc més de seixanta habitants- fins el 1078, quan va passar a mans de Castelló 
d’Empúries i de la que depenia en condició de port i plaça forta. Situat dalt un turó, l’entramat urbà està 
declarat com a BCIN i està conservat com a poble medieval. És un poble per viure’l i visitar cadascun dels 
seus carrers que queden delimitats per l’antiga muralla. L’església de Sant Martí d’Empúries, de la que es 
tenen notícies a partir de l’any 824 però que prendrà l’estat actual a partir d’inicis del segle XVI. Es creu 
que en aquest mateix solar era on s’erigia l’església episcopal d’Empúries durant els segles VI i VII. 
Tanmateix, hi trobem la Casa del Servei Forestal amb un marcat estil modernista que actualment es fa 
servir com a seu d’exposicions i actes culturals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62. Església de Sant Martí, detall del conjunt medieval i imatge aeèria de l'entitat de població (Google Images i 
Web de l'Ajuntament) 
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Albons 
 
És l’únic municipi de la comarca del Baix Empordà que trobem dins la zona d’estudi, però la seva 
proximitat amb L’Escala i el seu fort contingut històric, fan indispensable incloure’l dins aquest estudi. 
Amb una població de 739 habitants el poble s’inicià amb l’antic castell que actualment es troba rehabilitat 
i convertit en habitatges des dels anys vuitanta. Es documenta a partir del segle XIII i es troba situat a 
la Plaça del Poble, on es creu que en un altre temps hi deuria haver la resta de construccions i 
dependències annexes al castell. En el punt més enlairat del poble hi trobem l’església parroquial d’Albons 
que fou construït en dues etapes, la primera al segle X i la segona al segle XII. Aquestes dues 
construccions es troben dins del nucli medieval, el qual no ha conservat massa bé la seva estructura 
original degut  a l’obertura de vials fora del recinte, el creixement de la població i l’expansió urbana. Dins 
de tot aquest nucli medieval hi trobem la única torre coneguda del recinte emmurallat que formava part 
de les defenses de la porta principal d’entrada però la resta de la muralla ha quedat integrada a les cases 
del poble. Ja fora del nucli, a uns dos quilòmetres i prop de la font de la Merla, existeix l’ermita de Sant 
Grau d’Albons, inclosa a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i es creu que l’estructura 
romànica original era del segle XI mentre que l’actual façana pertany al segle XVIII. 
 
 

 
L’Escala 
 
Situat a l’extrem sud-est de l’Alt Empordà, al sud del golf de Roses s’estén des de l’antiga gola del Fluvià 
fins a punta Montgó, amb una superfície de més de setze quilòmetres quadrats on hi trobem una població 
de 10.513 habitants.  
-‐   Entre tots els elements històrics i naturals que hi trobem, cal destacar-ne les ruïnes d’Empúries, on 

actualment a banda de les ruïnes hi trobem el Museu d’Arqueologia de Catalunya. Aquestes ruïnes, que 
tenen un renom universal són d’obligada visita i on hi podem veure vestigis grecs des del segle VI a.C. 
i des d’on més endavant els romans van iniciar la romanització de la península a partir del segle II a.C. 

 

Figura 63. Església d'Albons i Castell (Elaboració pròpia i Google Images) 

Figura 64. Ruïnes d'Empúries (Web del conjunt històric) 
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-‐   D’altra banda hi trobem el  Castell de Cinc Claus, declarat també com a BCIN, són les restes de l’antic 
castell formades per un portal i una torre de l’antiga muralla. 

-‐   Com hem vist en la Ciutadella, la Torre Montgó, situada a l’extrem de la muntanya de Montgó, conegut 
com a punta de Montgó era un dels elements que completava el sistema defensiu de la badia de Roses 
i que data del 1598 que també fou declarada BCIN.  

-‐   També com a BCIN hi trobem la Torre del Pedró, documentada des del 1543 i que es troba al cim del 
puig del Pedró, des d’on té una bona perspectiva del nucli antic, la platja de La Creu i les platges 
d’Empúries i el golf de Roses. Les últimes torres de defensa de L’Escala són les de les Corts, també 
catalogades com a BCIN. En són dues i es troben integrades als masos Feliu i Torreportes. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-‐   L’Església de Sant Pere de L’Escala (BCIL) es troba al bell mig del nucli antic i data del segle XVIII amb 

un estil gòtic tardà, que té una sola nau de planta rectangular amb cinc capelles laterals entre els 
contraforts. 

-‐   L’alfolí de la sal és un edifici també està declarat com a BCIN, es troba dins el nucli antic i s’utilitzà com 
a magatzem de sal a partir de 1697 i el qual s’està rehabilitant. 

-‐   Com a Bé Cultural d’Interès Local hi trobem, entre d’altres el Molí d’en Dou i on s’hi va instal·lar la 
central elèctrica Planas i Flaquer que alimentava amb llum al municipi. En l’actualitat hi ha un 
restaurant. 

-‐   Can Solà, Can Ramis o el Clos del Pastor són altres monuments de L’Escala, alguns d’ells declarats com 
a BCIL  i que fan d’aquesta població una de les més riques en patrimoni històric de l’Empordà. 

-‐   Si per alguna cosa és famosa L’Escala és per les seves anxoves. Hi podem trobar fins a cinc fàbriques: 
Salaons Solés, S.A., Casa Bordas, S.L., Fill de J. Callol i Serrats, S.L., Anoxves el Xillu, S.L. i Anxoves  
de L’Escala, S.A. En un singular edifici de principi del segle XX hi trobem el Museu de l’Anxova i de la 
Sal (MASLE) que ens mostra la història de la pesca i dela salaó de peix blau des del segle XVI fins a 
l’actualitat. El municipi té un servei de bicing que ens permet circular amb aquestes bicicletes per 
L’Escala i el seu entorn. 
 

El municipi limita pel sud amb el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter que té petites cales com 
Cala Pedrosa, Cala Ferriol o Cala Montgó que doten el terreny d’un alt valor ecològic marí, a més de tenir 
miradors excepcionals com el de Punta Ventosa o coves marines com la de La Foradada que connecta 
Cala Pedrosa i Cala Ferriol. A nivell històric hi trobem l’Ermita de Santa Caterina, del segle XIV des d’on 
podem accedir al Castell del Montgrí. 
 

Figura 65. Torre Montgó (esquerra) i Torre del Pedró (Dreta) (Google Images i elaboració 
pròpia) 

Figura 66. Església de Sant Pere i Parc Natural de les Illes Medes (Elaboració pròpia i Web del Parc 
Natural) 
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5. Rutes, senders i vies verdes 
 
A continuació es descriuran i s’analitzaran les diverses rutes i itineraris que són proposats a través dels 
Ajuntaments, Parc Natural i organismes públics i privats que es troben a la zona d’actuació de la proposta 
d’integració. 
 
5.1.  Rutes, senders i vies verdes a Roses 
 
5.1.1. Itineraris culturals i naturals 
 
L’Ajuntament del municipi, juntament amb Visit Roses proposa cinc itineraris que descriurem a 
continuació, que intenten combinar els espais naturals amb els elements històrics de més rellevància del 
municipi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Itineraris i rutes de Roses (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Masos i Carrerades (A) i (B) 
 
Amb una durada aproximada de dues hores i mitja es tracta d’un recorregut circular, que es fa 
preferiblement en el sentit de les agulles del rellotge i que té com a punt de partida la cruïlla del camí del 
mas d’en Berta amb la carretera de les Arenes. Es comença per la vorera de la carretera i en uns dos-
cents metres ja es comença a enfilar pels camins ramaders que tenen murs de pedra seca a banda i 
banda són una de les joies de l’arquitectura popular i civil del cap de Creus. Al llarg de tot el recorregut 
es pot apreciar el conreu tradicional de la zona on les oliveres hi són ben presents.  
 
Aquest itinerari té la versió curta (on arribats a la meitat de l’itinerari es pot escurçar baixant fins a trobar 
la riera de la Trencada) i la versió llarga que ens ofereix la possibilitat de passar arran del sorral de Can 
Ponac (una antiga activitat extractiva a l’aire lliure de sorres) i que en l’actualitat el seu ús està destinat 
com a punt d’aigua per la prevenció d’incendis alhora que abeura la fauna autòctona com són els senglars, 
les guilles o altres mamífers i aus. En aquesta ruta hi trobarem el mas d’en Berta i el mas Paires que 
dotaven de vida aquesta vall amb el conreu d’olivera i la ramaderia de subsistència des d’on podrem 
tornar altre vegada a l’inici de l’itinerari. 

Figura 68. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Es tracta de dos itineraris de no gran dificultat, amb un ascens força regular pel peu de la muntanya i 
que en el cas de l’itinerari “(A)” el descens no es fa de forma directe sinó que s’hi troba un punt extra de 
dificultat. Itineraris aptes tant per senderisme com ciclisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta dels Olivars 
 
És un recorregut tancat que comença des de l’entrada de la urbanització del Mas Oliva, començant pel 
carrer Oslo que transcorre paral·lel a la riera de Ginjolers.  Es deixa enrere l’asfalt s’endinsa entre camps 
d’oliveres alineades i des d’on es pot contemplar el mas de l’Alzeda. Quan s’arriba davant la primera 
cruïlla de quatre camins on s’hi es vol, hom pot desviar-se cap a la dreta i anar a visitar l’olivera centenària 
de Roses (pot suposar un increment d’uns 30 minuts sobre el recorregut marcat inicialment) i des d’on 
s’ha de tornar pel mateix sender fins a la cruïlla. Es segueix  en línia recta fins que trobem una altra cruïlla 
on altre vegada, si es vol, es pot desviar cap a la dreta per anar a veure el pi d’en Rahola, que té una 
alçada i dimensió francament imponents. Si es torna cap al nostre camí es segueix passant entre olivars 
que ens fan veure quina importància deurien tenir en aquestes terres fa anys i que són elements del 
patrimoni natural i així seguirem fins a retrobar el carrer asfaltat que ens retorna al punt d’inici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Itinerari de poca dificultat, de curt recorregut i on s’hi troben pendents suaus que fan que el desnivell 
acumulat no sigui gens destacable. Discorre entre camps i per camins amples que el fan ideal pel 
senderisme i el ciclisme. 
 
 
 
 
 
 

Figura 70. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Camí de ronda del Far de Roses a l’Almadrava 
 
L’itinerari segueix un tram d’un dels camins de ronda de la Costa Brava, que deuen aquest nom a les 
guàrdies que han fet tradicionalment les patrulles per vigilar el contraban i el trànsit d’embarcacions vora 
de la línia de mar i per el qual l’anada i la tornada la farem pel mateix sender. El recorregut s’inicia al far 
de Roses i discorre fins a la platja de Canyelles Grosses o de l’Almadrava. Al llarg de tot el trajecte no 
s’abandonarà el camí de ronda tot passant en primer lloc per la platja de Canyelles Petites on s’hi poden 
veure afloraments geològics singulars de marbres blancs amb vetes i amb un illot que el conformen unes 
roques anomenades els Brancs i on hi descansen aus com el corb marí. A continuació s’arriba a la platja 
de Canyelles Grosses, d’una extensió considerable i d’aigües cristal·lines i es segueix el camí tot trobant 
dos sortints rocallosos amb els noms de la punta de l’Omella i de l’Ullastrell fins a arribar a la platja de 
l’Almadrava (el seu nom és degut al tipus de pesca que s’hi practicava –consistia en calar diverses xarxes 
que feien que el peix fos conduït de fora de la cala a l’interior-).  
 

 
Es tracta d’un itinerari relativament curt, tan sòls 2,42 kms però que al resseguir la costa fa que hi trobem 
pendents pronunciades en segons quins punts i que l’amplada d’aquest sender no el faci apte per la 
bicicleta. Ideal per a tots aquells que a part de fer turisme i practicar esport, els hi agrada fer-ho d’una 
forma relaxada ja que al llarg del recorregut hi trobem moltes cales i roques per aturar-nos-hi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Camí de ronda de l’Almadrava a Cala Montjoi 
 
A continuació del recorregut exposat amb anterioritat es pot seguir a partir de l’almadrava, on al final 
d’aquesta platja comença el Parc natural del Cap de Creus i d’igual manera que en l’anterior, el recorregut 
de tornada es fa pel mateix sender que serpenteja al llarg de la costa. El primer punt on cal prestar 
atenció és a la Punta Falconera, situada aproximadament a un quilòmetre de l’inici i que fou ocupada pels 
militars a principi dels anys 90 gràcies al seu enclavament estratègic amb domini visual de tota la badia 
de Roses. Degut a aquest ús s’hi una xarxa subterrània de galeries i passadissos que desemboquen en 
forma de búnquers a la superfície on s’hi poden veure les sales de bateries de tir i les obertures per on 
sobresortien els canons. En aquest tram el camí és abrupte i hom es troba entre les pinedes i els penya-
segats tot resseguint el relleu del litoral i es passa per diverses cales, com cala Lladó, on hi trobem un 
embarcador i una rampa per on antigament es baixava el marbre que s’extreia de la pedrera d’aquesta 
cala. Si es segueix caminant s’arriba a cap Trencat (rep aquest nom pels despreniments de roques que 
s’han anat succeint) i d’aquí passarem a cala Murtra i cala Rostella, que queden separades entre si pel 
cap Blanc. Ben a prop de la costa hi trobem roques submergides a escassos metres de la superfície que 
han estat causa de nombrosos embrancament  de vaixells i que ha quedat com un gran atractiu per a la 
pràctica del submarinisme. Ja per acabar i sense moure’ns del camí de ronda arribarem a cala Montjoi, 
on antigament els dos masos que encara s’hi poden veure (Montjoi de Baix i Montjoi de Dalt) hi donaven 
vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es l’itinerari més difícil que hi ha plantejat des de l’Ajuntament. Al llarg dels més de 4 kms de recorregut 
lineal, d’igual forma que succeïa a l’anterior, es troben pendents pronunciades en camins estrets i en 
algun cas amb escales, la qual cosa fa molt complicat el seu ús per la bicicleta. Torna a ser un itinerari  
on les cales de roques desertes ens acompanyaran en gran part del recorregut. 
 
 
 

Figura 72. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Cap de Creus i badia de Roses 
 
Per fer aquest recorregut cal desplaçar-se per la carretera que ens porta de Roses a Cadaqués i agafar el 
desviament que duu a la base aèria militar El Pení. Allà es troba un petit terraplè habilitat com a 
aparcament a uns dos quilòmetres de la desviació i començarem el nostre recorregut a peu que portarà, 
en un primer moment, per un camí amb pujada suau que condueix cap al par eòlic de Roses. Al llarg de 
tot el recorregut es té l’oportunitat d’observar en diferents llocs unes vistes de cap Norfeu i la seva 
majestuositat i, fins i tot, si s’agafa la desviació en aquest primer camí cap a l’esquerra a uns 200 metres 
d’haver-lo iniciat s’hi troben unes tombes d’incineració de pobles indoeuropeus del segle VIII a.C. El 
sender porta fins al Puig Alt, on s’hi troben assentats els molins de vent del parc eòlic de Roses i des d’on 
s’hi pot veure en una banda la badia  i en l’altre la cala Montjoi.  S’anirà vorejant el Puig Alt fins a arribar 
a la Font de la Bicho, on s’hi troba una Font d’aigua i un abeurador pel bestiar. A partir d’aquí i 
pràcticament fins al final del recorregut, es pot gaudir d’una fantàstica panoràmica del poble de Roses 
fins al pla de Can Caussa, on el mas que hi ha és qui li dona nom. I serà a partir d’aquí quan canviarà la 
vista de Roses per la de la vessant nord del Cap de Creus i ja només quedarà passar pel mas dels Arbres 
que és un petit fondal poblat per nombrosos arbres fins a retornar al punt d’origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Malgrat la seva longitud de més de 4 kms és un itinerari molt suau, on tan sols hi trobem un petit ascens 
d’uns 70 metres al començar però amb pendents de l’ordre d’un 5%. A partir d’aquest moment ens 
trobarem davant uns camins amples i amb poc desnivell que el fan ideal per gaudir d’unes vistes 
privilegiades tot fent exercici i descobrint Roses i el seu entorn. 
 
 
 
 
 

Figura 73. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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5.1.2. Itineraris megalítics 
 
En tot l’Alt Empordà hi trobem gran quantitat de monuments megalítics, alguns d’ells situats a Roses i 
que són una mostra de que es van poblar aquestes terres fa milers d’anys. Des de l’Ajuntament i Visit 
Roses proposen 3 itineraris diferents per entendre com era la vida d’aquests primers pobladors i la historia 
i estudi dels dòlmens i menhirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Itineraris megalítics de Roses (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta 1 
 
Es tracta d’un itinerari circular que comprèn diferents espais funeraris prehistòrics i expressions culturals 
de l’època neolítica i que ens permet observar i reflexionar sobre la utilització d’aquest entorn per les 
petites comunitats que s’hi establiren fa milers d’anys. L’itinerari s’inicia al Dolmen de la Creu d’en 
Cobertella el més conegut, que es documenta per primera vegada l’any 1912. Es troba conservat dins 
d’una masia i fou utilitzat com a corral d’aquesta masia. És considerat dels més importants de Catalunya 
per les seves dimensions. El sender segueix pel Menhir de la Casa Cremada III (1,7 d’alça i 1.2 metres 
d’amplada a la base i uns 66 centímetres a la part superior) i el II (més alt que el III, d’uns d 2,35m 
d’alçada), una barraca de pedra seca que se suposa que era utilitzada per qui conreava la parcel·la on es 
troba i que servia per guardar-hi eines, la collita o aixoplugar-s’hi i el dolmen de la Casa Cremada que és 
creu que era un sepulcre. A continuació es troba l’edifici de la Casa Cremada, que podria ser una possible 
església preromànica i el seu menhir de 2,4 metres d’alçada, el dolmen del llit de la Generala (restaurat 
l’any 2001) i el del Cap de l’Home i la seva Bauma que és una cavitat natural formada a partir d’una roca 
que sobresurt de la paret rocosa i tancat en la part de sota per una paret de pedra seca. Ja de tornada 
es pot apreciar la pedrera prehistòrica de gneis i el Cau de les Guilles que és un abric obert que és on es 
documenta la presencia de vida humana més antiga de Roses i que s’ha utilitzat històricament per 
refugiar-se i poder-hi encendre fogars tal i com ens demostren les excavacions fetes que ens parlen que 
fou ocupat sobretot durant el final del paleolític i del que se n’han recuperat eines de sílex fins a arribar 
al pàrquing del dolmen de la creu d’en Cobertella. 

És un itinerari llarg i amb pendents força considerables en algun punt concret del recorregut. Malgrat 
això, els seus camins amples i la gran quantitat de megalítics que hi trobem fan que sigui un dels més 
concorreguts de la zona. És apte tant per fer-lo caminant com amb bicicleta sempre que es gaudeixi d’una 
bona forma física i un cert grau d’entrenament, sobretot si es vol fer amb bicicleta. 
 
 

Figura 75. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta 2 
 
En aquest cas es tracta d’una ruta que discorre pel rec de la Quarentena on s’hi poden trobar dòlmens, 
feixes i pedra seca que haurà estat generat pel treball agrícola de l’entorn. El camí arriba a tocar amb el 
pla de les Gates i enllaça amb el camí de Norfeu on a partir d’aquí segueix amb una paret de feixa lateral 
amb vistes sobre el paratge molt maques. En primer lloc hom es pot detenir a l’observatori de la pedra 
seca, on s’hi troben feixes, barraques, murs de finca i claperes, sinònim de que en un passat aquesta 
terra estava conreada i llaurada amb vinyes i oliveres. Tot seguit es troben pedres datades als voltants 
del 4000 a.C. que es creu que es tracten d’un conjunt de gravats prehistòrics sobre un aflorament de 
gneis que es troben a tocar de la cova-dolmen del rec de la Quarentena que aprofita una cavitat natural 
com a cambra funerària i en la que s’adapta el model constructiu dolmènic tot tancant la cova amb dues 
parets laterals de pedra seca i construint un corredor amb lloses de gneis. Hi trobem una altra cova-
dolmen que d’igual manera que l’anterior es creu que era un tipus de tomba funerària que es tanca amb 
parets de pedra seca i un corredor fet amb lloses de pedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tracta d’un itinerari molt semblant a la “ruta 1”, tant pel que fa al recorregut com pel que s’hi troba. 
En aquest cas les pendents mitjans són una mica més suaus però en algun moment, si no s’està gaire 
acostumat a aquest tipus de rutes, sobretot amb bicicleta, s’haurà de parar i fer petits descansos o, 
senzillament baixar per fer les pujades més pronunciades que s0hi troben. 
 
 
 
 
 
 

Figura 76. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta 3 
 
Es comença a la vall de cala Montjoi per iniciar l’ascens cap al Coll d’en Fragam des d’on  es veu la masia 
de Montjoi de Baix, datada del segle X però reformada amb posterioritat cap als segles XV-XVI. Des d’aquí 
s’agafa el petit sender que ens du cap al Pla de les Gates i des d’on ja s’agafa una pista construïda al llarg 
del segle XX i que té elements patrimonials interessants tals com les antigues tombes megalítiques, 
diverses cistes i edificis o una necròpolis d’incineració de l’edat de bronze que es troba al costat d’una 
església rural de l’època visigòtica. Aquest itinerari recorre tota la part més alta del municipi, brindant-
nos unes vistes espectaculars alhora que ens deixa entreveure l’intens poblament d’aquest territori en un 
passat. Ja per acabar hi trobarem antigues torres de vigia com la Torre Morisca, utilitzada també al llarg 
del segle XX des d’on tindrem unes panoràmiques excepcionals de la badia de Roses i de Cap Norfeu. 

 
Itinerari llarg, de més d’11 kms i que s’enfila cap a la muntanya tot superant un desnivell de gairebé 500 
m. Es tracta d’un recorregut on es circula per camins i senders amb pendents mitjanes entorn al 10-11% 
i que poden resultar molt exigents. La majoria del seu itinerari es pot realitzar tant caminant com amb 
bicicleta, però degut a que el tram final d’ascens a la torre morisca no és apte per la bicicleta, s’ha decidit 
classificar-lo com a itinerari apte tan sols pel senderisme. 
 
 
 

Figura 77. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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5.2. Rutes, senders i vies verdes a la resta de la zona d’actuació 
 
5.2.1. Zona dels Aiguamolls de l’Empordà 
 
Des de la Generalitat es fan set propostes d’itineraris  entorn dels aiguamolls, de diversa longitud i 
dificultat, intentant oferir un ampli ventall de possibilitats per a tot tipus de pràctiques i nivells, tot 
combinant-ho amb itineraris literaris i espais de protecció integral, com el de Les Llaunes. 

 
 
En general ens trobem davant itineraris plans, que discorren al llarg de la plana que generen els 
aiguamolls i que estan perfectament adaptats per a tot tipus de pràctiques i nivells, amb la qual cosa 
l´únic element diferencial entre ells serà la longitud dels itineraris ja que en cap dels itineraris plantejats 
s’hi troben grans pendents o trams difícils que requerissin d’unes condicions físiques molt bones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 78. Itineraris del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i Reserves Integrals (Google Earth / 
Elaboració pròpia) 
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Camí natural o via verda de La Muga 
 
El camí natural de La Muga neix a tocar de la platja, a la desembocadura del riu a Empuriabrava i enllaça 
aquesta desembocadura amb el centre històric de Castelló d’Empúries. Té una longitud d’uns cinc 
quilòmetres i mig i el camí s’acaba al Pont Vell de Castelló d’Empúries. Hom es troba davant un itinerari 
agradable i que ens brinda l’oportunitat de contemplar de ben a prop els marges fluvials i la llera de La 
Muga, ja sigui a peu o amb bicicleta gràcies a pendents molt suaus i on s’hi diferencien dues alçades que 
permet la segregació entre senderistes i bicicletes de cavalls. Al llarg de l’itinerari s’hi poden veure els 
ecosistemes associats al riu tals com illes i sorrals o els boscos de ribera. A mig camí es té l’oportunitat  
de creuar cap a l’interior del parc natural dels Aiguamolls, amb un pont de fusta que condueix en primera 
instància cap a l’EDAR. És una ruta que enllaça un centre històric i tradicional com el de Castelló 
d’Empúries amb l’ús turístic residencial d’Empuriabrava tot passejant per la llera del riu Muga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 79. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Itinerari 1 
 
Es tracta d’un itinerari lineal, amb una longitud de dos quilòmetres i mig i que es calcula que es fa amb 
un temps aproximat d’uns 40 minuts a peu. És també l’inici d’un altre itinerari que envolta tota la reserva 
integral de les Llaunes. És un itinerari accessible i que ens transmetrà un tast de bona part dels hàbitats 
i espècies emblemàtics del Parc. Sortint des del Cortalet es troba un punt d’aguait tan sols començar per 
observar els ocells de l’estany. Si es segueix caminant s’arriba al Centre de Fauna fins a l’observatori de 
les Aines on d’aquí es passa a caminar al costat del rec del Corredor fins a arribar a l’observatori Pallejà, 
on es creua el rec del Corredor i s’arriba als estanys del Matà. Es segueix caminant fins al mas Matà, on 
s’observen unes antigues sitges d’arròs i ja per acabar es pot fer una última parada a l’aguait del Matà 
que dona una visió de la bassa de davant del mas. S’identifica amb els pictogrames vermells. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Itinerari 2 
 
Amb una duració d’anada de quaranta minuts i de vint-i-cinc de tornada, s’identifica pels pictogrames de 
color blau. És la continuació de l’itinerari 1 i que alhora també forma part del que envolta Les Llaunes i 
des del que és senzilla la connexió amb els itineraris 1,3 i 4. Intenta donar a conèixer la part de la franja 
litoral del Parc, des dels estanys d’aigües dolces i poc profundes, com el Matà, fins a la platja. Així doncs, 
se surt de l’aparcament del Matà i amb un corriol es va fins al mas, des d’on es segueix per darrere les 
sitges d’arròs cap a l’aguait de la closa del Puig i posteriorment es té l’opció d’enllaçar amb l’itinerari 1 o 
bé seguir fins a l’aguait del Gall Marí. L’itinerari segueix per un camí fins a una passera de fusta per on 
creuarem el rec de desguàs de la reserva i des d’on podrem veure la comporta que mantén la reserva 
inundada. Es deixa el càmping a mà dreta tot passant a través del canyissar fins a arribar a la platja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Itinerari 3 - Itinerari Literari 
 
Es tracta d’una proposta singular, un itinerari literari. És exactament el mateix recorregut lineal que en 
l’itinerari 1 però en sentit contrari. En ell, s’acompanya la caminada de textos al llarg de tot el recorregut 
de M. Àngels Anglada des dels quals es té l’oportunitat de llegir el paisatge a través d’ells. Des de Les 
Closes fins al estany del Cortalet podrem veure un total de 10 textos, els quals s’acompanyen amb 
il·lustracions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Itinerari 4 
 
Es tracta també d’un itinerari lineal, que s’identifica amb el color taronja i que té una duració aproximada 
d’una hora en la qual es recorren uns quatre quilòmetres. Té connexió amb els itineraris 1,2 i 3 i és el 
tram inicial de la volta sencera a les Llaunes. Aquest itinerari uneix l’estany del Cortalet amb l’estany 
Europa i Empuriabrava. Començant des del Cortalet es troba l’aguait de Quim Frach a uns cinquanta 
metres i des d’on comença l’itinerari taronja. El següent aguait que es troba és el de Roncaires des d’on 
tindrem unes vistes privilegiades de l’estany del Cortalet i des d’on es pot anar vorejant la tanca que 
marca i protegeix els límits de la reserva integral fins les runes del mas Trencat.  Si es segueix pel sender 
s’arriba al portal del Cortal de Can Comes i ja es pren el camí vorejat de pollancres fins a arribar a l’estany 
Europa, el qual es pot observar des de diversos aguaits com el de Miloques o Capons o bé enfilar-se dalt 
el mirador que es troba a sobre de la EDAR. Des d’aquí, i ja per acabar, es pot travessar un pont per a 
vianants que creua la Muga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 83. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Itinerari 5A i 5B 
 
Ens trobem davant de dos petits recorreguts, situats a quilòmetre i mig de la desembocadura del riu 
Fluvià, al seu marge esquerra. És un itinerari que centra el seu interès en la gran diversitat florística tals 
com una gran varietat d’espècies d’orquídies així com la seva fauna associada.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 84. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (5A amunt i 5B abaix) (Google Earth / Elaboració 
pròpia) 
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Rutes dels Estanys 
 
Es tracten de les rutes més completes pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Ideals per fer amb 
bicicleta i que travessen diversos municipis que conformen el Parc com són Castelló d’Empúries i 
Empuriabrava, Peralada, Vilanova de la Muga, Palau-Saverdera i Pau alhora que passarem per les reserves 
integrals dels Estanys i de les Llaunes. Es poden iniciar des de qualsevol punt ja que en tot el recorregut 
trobarem estanys i basses com la de les Garrigues o rierols com el rec del Molí, tot sempre ben 
acompanyat de natura i fauna. Uns faristols situats en el llocs més oportuns ens seran de gran ajuda per 
comprendre tot el que envolta els Aiguamolls de l’Empordà, des de la història fins a la natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Es tracta de dues rutes que malgrat en els perfils d’elevació dona la sensació que puguin tenir trams de 
molta pendent és tan sols un efecte degut a l’escala que s’ha usat a causa de la longitud dels itineraris ja 
que tots dos itineraris discorren al llarg de la plana que generen els Aiguamolls i amb pendents mitjanes 
molt suaus, entorn de l’1% i amb rampes continues amb pendents màximes entorn del 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 86. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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5.2.2. Zona de l’Escala 
 
Camí de Ronda del poble 
 
Amb una distància d’uns vuit quilòmetres, amb la qual cosa necessitarem aproximadament unes quatre 
hores a peu per completar-lo, el primer itinerari que se’ns ofereix és el tram del camí de ronda que passa 
pel municipi. Amb una dificultat notable, la ruta comença a Cala Montgó des d’on es coincideix amb el 
sender del GR-92. Pasa per davant la platja d’illa Mateua i s’enfilan pel carrer Punta Montgó passant per 
la Punta dels Cinc Sous i la cala del Salpatx fins a arribar al Port de la Clota (Port esportiu i d’embarcacions 
de l’Escala). A partir d’aquí es segueix pel passeig marítim de la platja de Riells fins al nucli antic de 
l’Escala. Es va vorejant la costa fins a divisar la platja d’Empúries i trobar-se amb l’Ampadòfor (monument 
de la Flama Olímpica) i allà ja s’emprèn el passeig d’Empúries (uns dos quilòmetres i mig) en paral·lel a 
la platja tot passant per davant la platja del Rec, del Portitxol, de les Muscleres i del Moll Grec fins a 
arribar a Sant Martí d’Empúries. Al llarg de tot el recorregut es poden observar una sèrie de búnquers 
corresponents a l’antic ús militar que es donava d’aquesta zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgrat que el primer tram pot resultar complicat amb bicicleta, una vegada passades aquestes primeres 
pujades i senders on la pràctica del ciclisme és més complicada, l’itinerari esdevé molt pla al llarg de tot 
el seu recorregut serpentejant la costa per on hi trobem els passeigs marítims perfectament adaptats per 
la pràctica del ciclisme. És un itinerari llarg en relació als altres però relativament senzill de fer a excepció 
del primer tram com s’ha vist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Camí de les Termes 
 
Començant des de Cala Montgó i amb un recorregut lineal d’uns tres quilòmetres i mig fins a Cortal Nou 
es troba aquest itinerari. Ja des de la Cala Montgó s’ha d’anar direcció a l’interior i un cop s’hagi passat 
el càmping amb el nom de la mateixa cala només s’haurà de seguir la senyalització verda i blanca que 
farà creuar el carrer Punta Milà fins a travessar l’antiga sorrera des d’on s’aprecien parets de pedra seca 
i una flora plena d’orquídies i planta dauradella. Es continua sempre pel mateix Camí de les Termes fins 
a arribar al mas Cortal nou. Aquesta ruta transcorre pel Camí dels Termes, el qual marca la frontera entre 
l´Alt Empordà i el Baix Empordà i és també la frontera de entre el municipi de l´Escala i el de Torroella 
de Montgrí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerari perfectament adaptat per a l´ús de la bicicleta ja que discorre per camins amples de sorra i on 
només es té la dificultat afegida d’un primer turonet on es troben pendents al voltant d’un 6% que faran 
les delícies dels mes exigents però que a la vegada poden suposar excessiva dificultat per aquella que no 
estiguin acostumats a la pràctica de l’esport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 88. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta de les Corts a Empúries 
 
Ruta circular d’uns sis quilòmetres i que ens transporta a llocs d’interès històric i paisatgístic. Una bona 
opció és deixar el cotxe al pàrquing del restaurant El Molí de l’Escala, al nord de la vila, i en direcció nord-
est dirigir-se cap als masos de les Corts. En primer lloc, i després de la resclosa del Molí - per on passava 
l’important i ja extint camí d’Empúries-, es troben les restes de l’ermita romànica de Sant Vicenç de les 
Corts. Dos masos fortificats, com els de Feliu i Torreportes seran els que guiaran el camí fins a arribar a 
l’Oficina de Turisme a l’entra Nord de l’Escala. Haurem de seguir sempre aquest mateix camí que ens 
conduirà a les ruïnes de Santa Magdalena, al Mas Sastruc i finalment a les portes de les ruïnes d’Empúries. 
Ja de tornada es baixa pel passeig de les platges d’Empúries  i al final ja es torna al restaurant El Molí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tracta d’una ruta força completa degut a la seva longitud de més de 5 kms i en el que els seus pendents 
es troben al voltant del 2%, només veient-se pronunciat a la zona del mig de la ruta on es supera un 
desnivell de 15 m en poc més de 300 m, trobant-nos així amb pendents de l’ordre del 5%. No obstant, 
és fàcilment practicable tant per lús de la bicicleta com pel senderisme. 
 
 
 
 

Figura 89. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta dels Masos 
 
Malgrat tenir set quilòmetres és una ruta de baixa dificultat. Es troba ja fora de la vila i el millor lloc per 
aparcar és prop dels masos dels Recs, al costat del karting. Des d’aquí s’empren direcció oest fins a creuar 
el rec Cinyana i el del Molí fins a entrar a una zona de conreu d’arbres fruiters i que acompanyaran al 
sender fins que s’arriba al Mas Martí. Un altre mas que s’ hi trobarem serà el mas Duaner. Un cop passat 
el mas Martí i mas Duaner es continua pel camí, ja direcció l’Escala, que voreja el rec del Molí fins que 
s’arriba a la carretera d’Albons, on tes travessa primer el mateix rec i després el Cinyana i ja enfila cap 
al Mas Vilanera i el camí de Vilanera dels Recs, on s’hi troba el Pi Gros i ja s’agafa direcció sud pel polígon 
fins al karting, on creuant la carretera de Bellcaire s’haurà arribat al nostre punt d’origen de la ruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malgrat ser una ruta amb una longitud considerable els seus pendents són mols nobles i ens situem al 
voltant de l’1% de pendent, motiu pel qual és ideal per la pràctica de la bicicleta i el senderisme entremig 
dels camps conreats tot passant per camins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 90. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Ruta de Vilanera 
 
És una ruta curta i de baixa dificultat, que s’inicia des del Camp dels Pilans i que és d’interés cultural al 
voltant del nucli de Mas Vilanera, que és una masia fortificada del segle XVIII amb una torre de planta 
quadrada sobre una vila romana. Des d’aquí es creuen els carrers Camps dels Pilans i Muntanya Rodona  
fins a veure el rètol que l’anomena “Camí Ral d’Empúries o de França, Via Heraklea”. Aquí s’agafa el camí 
ramader que condueix entremig dels pins fins a arribar a les ruïnes d’una antiga barraca i al Pi Gros. 
D’aquí ja es pot tornar cap al Mas Vilanera per una pista, des d’on si es puja una mica més hom es pot 
apropar a les restes d’un antic monestir de monges benedictines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ens trobem davant una ruta amb dues fases molt clarament diferenciades. El primer quilòmetre i mig 
discorre de forma tranquil·la i plana fins a trobar-nos un petit turonet amb pendents de l’ordre del 5%. 
Malgrat això, és una ruta fàcilment practicable per a tot tipus de públic ja sigui amb bicicleta o a peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Volta al terme municipal 
  
Amb aquesta ruta es cobreix tot el perímetre de la vila, a excepció de Cinclaus, i és pràcticament la suma 
de totes les altres. És una ruta que combina varietat d’espais i paisatges ja que discorre pel litoral i per 
masos i camins rurals. Al ser un itinerari circular el podem realitzar de la forma que més ens convingui, 
però té una longitud total de divuit quilòmetres que, malgrat no trobar-nos amb terrenys complicats, 
aquesta distància farà que no sigui apta per a tothom. El més normal és sortir des d’un extrem, des de 
l’Ajuntament proposen cala Montgó i seguir el GR-92 passant per les platges d’Illa Mateua, la punta dels 
Cinc Sous, etc. fins a arribar al Port. Travessar el Port i tot el passeig del Mar fins al nucli antic de la Vila 
des d’on s’anirà serpentejant al costat del mar fins a les platges d’Empúries, fins a arribar a Sant Martí 
d’Empúries. La tornada es farà per l’interior, gràcies a un camí que duu cap al Mas Sastruc ja fins a 
l’Oficina de Turisme de la zona Nord cap al restaurant El Molí de l’Escala. La “Via Heraklea”  serà l’eix 
conductor de la ruta,i tot passejant entre pins arribarem al Pi Gros i seguirem fins la carretera de Bellcaire 
des d’on s’anirà cap al camp de futbol i d’aquí es prendrà la pista en direcció sud fins a Cortal Nou que ja 
tan sols ens quedarà el camí direcció est de les Termes fins a arribar a Cala Montgó.  

Ens trobem davant la ruta més exigent, tant per la longitud com pels elements que hi trobem ja que s’hi 
troben pràcticament totes les dificultats que s’han anat veient amb totes les altres rutes de l’Escala. Per 
això, és una ruta reservada, tant per senderisme com ciclisme, a aquells més experimentats i amb millors 
condicions físiques. 
 
 
 
 

Figura 92. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 



  85 

5.3. Camí de ronda (GR-92) 
 
Es tracta d’un dels trams del camí de Gran Recorregut 92 que té 31 etapes i 
discorre entre Portbou i el Pont de l’Olivar i que té una longitud total de més 
de 550 kms. En aquest estudi, tan sols s’ha contemplat el tram en el que aquest 
camí de gran recorregut va des de l’Escala fins a Cala Montjoi amb una longitud 
total de 50,4 kms que en la seva gran majoria es fan per la gran plana que ens 
ofereix la badia juntament amb els aiguamolls. Tan sols a l’inici i al final, on es 
troben les zones més rocoses s’observen desnivells significatius que s’han anat 
veient al llarg dels itineraris descrits amb anterioritat. 
 
 Figura 94. Longitud total GR-92 

(Senderisme Catalunya) 

Figura 93. Imatge i perfil del traçat de la ruta/itinerari (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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Taula 7. Resum dels itineraris i rutes analitzats 

5.4. Taula resum 
 
A continuació es mostra una taula a mode de resum de totes les rutes ja existents a la zona d’actuació 
de la proposta:  

(*) Itineraris que malgrat no poder-se realitzar en tot el seu 
recorregut amb bicicleta si que es pot en la majoria dels trams. 
 
 

Dificultat Dificultat
Nom Distància Desnivell Pendent3mitja senderisme ciclisme

Masos3i3Carrerades3(A) 4,28 +1333;3C133 +6,43;3C5,5
Masos3i3Carrerades3(B) 2,74 89,23;3C89,2 +6,53;3C6,1
Ruta3dels3Olivars 3,49 +76,63;3C76,6 +43;3C4
Del3Far3de3Roses3a3l'Almadrava 2,41 +88,43;3C90,5 +30,43;3C29,2
De3l'Almadrava3a3Montjoi 4,1 +2793;3C292 +11,63;3C11,6
Cap3de3Creus3i3badia3de3Roses 4,17 +1273;3C127 +5,83;3C5,7

Dificultat Dificultat
Nom Distància Desnivell Pendent3mitja senderisme ciclisme

Ruta31 4,08 +1643;3C164 +7,93;3C7,3
Ruta32 4,26 +2223;3C222 +9,13;3C10,9
Ruta33 11,3 +6763;3C676 +9,93;3C12,0

Dificultat Dificultat
Nom Distància Desnivell Pendent3mitja senderisme ciclisme

Via3verda3de3la3Muga 5,41 +62,33;3C54,9 +1,93;3C2,0
Itinerari31 1,96 +3,553;3C4,56 +0,33;3C0,7
Itinerari32 3,34 +5,173;3C6,17 +0,33;3C0,3
Itinerari33 2,69 +6,273;3C5,87 +0,63;3C0,4
Itinerari34 3,81 +9,283;3C7,62 +0,53;3C0,3
Itinerari35A 1,4 +6,823;3C6,67 +1,23;3C1,1
Itinerari35B 0,692 +5,093;3C5,18 +1,53,3C1,3
Ruta3vermella 25,5 +713;3C71 +0,43;3C0,4
Ruta3groga 12,7 +94,93,3C94,9 +1,13;3C1,4

Dificultat Dificultat
Nom Distància Desnivell Pendent3mitja senderisme ciclisme

Camí3de3Ronda 8,1 +1753;3C172 +3,93;3C3,4 (*)
Camí3de3les3Termes 3,55 +75,03;3C71,9 +4,23;3C3,9
Ruta3de3les3Corts3a3Empúries 5,11 +74,73;3C74,9 +2,83;3C2,6
Ruta3dels3masos 5,32 +30,53;3C31,6 +1,03;3C1,0
Ruta3de3Vilanera 2,24 +46,93;3C347,6 +4,33;3C3,8
Volta3al3terme3municipal 17,8 +2853;3C3285 +2,83;3C2,6

Dificultat Dificultat
Nom Distància Desnivell Pendent3mitja senderisme ciclisme

Camí3de3Ronda3(l'EscalaCRoses) 50,2 +4953;3C444 +1,43;3C1,5 (*)

Itineraris)Megalítics

Itineraris)Aiguamolls)de)l'Empordà

Itineraris)de)l'Escala

Itineraris)Gran)Recorregut

Itineraris)Roses

Dificultat Color
Baixa
Mitjana
Alta
Extrema
No6apte

Llegenda
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6. Proposta d’integració de la Ciutadella de Roses en el seu entorn natural i cultural 
 
6.1. Anàlisi mancances sistema actual i marc de la proposta d’integració 
 
Si es recopila tota la informació que s’ha anat extraient al llarg dels últims apartats, es pot veure com hi 
ha marcades tres grans zones amb rutes ja establertes, consolidades i suficientment atractives per al 
turista però que no hi ha cap mena de vincle ni connexió entre aquestes zones. A més, la majoria 
d’aquestes propostes de rutes i itineraris no tenen en compte la gran majoria del patrimoni que hi ha a 
tota aquesta plana del Golf de Roses.  

 
Figura 95. Focus de rutes i itineraris (Google Earth / Elaboració pròpia) 

 
Així doncs, si mirem amb deteniment ens trobem davant uns itineraris clarament dividits en els quals 
s’observa com cada municipi ha establert els seus propis; sense una cooperació entre ells que faci possible 
l’enllaç entre aquests recorreguts i que, a la vegada, beneficiïn els municipis que es troben entre aquests 
focus de masses turístiques vacacionals tot dotant a tota la badia amb un sentit col·lectiu de 
responsabilitat i entesa que pugui arribar a fer possible un turisme de més qualitat, interessat en el 
patrimoni i la seva conservació i oferint més que el turisme de sol i platja. 
 
Malgrat que la zona d’estudi del treball té unes dimensions força considerables, el fet de tenir aquesta 
gran plana facilitarà molt la comunicació entre municipis amb una mobilitat sostenible, ja sigui amb 
bicicleta o caminant, pels camins que trobem al voltant dels camps de conreu que s’estenen per tota 
zona. 
 
El que es durà a terme a continuació és un anàlisi de la localització dels elements patrimonials i naturals 
que s’han estudiat en els apartats 3.1, 3.2 i 4.2 per així poder establir uns itineraris i rutes suficientment 
atractives i que despertin l’interès dels possibles usuaris d’aquestes vies de mobilitat alternativa. 
 
S’usarà una llegenda, vàlida per a tots els mapes i plànols, on es 
definiran, en línies generals, els sis tipus més importants 
d’elements patrimonials que trobarem al llarg de la nostra zona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esglèsies

Patrimoni/defensiu

Museus

Megalitisme

Zones/d'interès

Altres/edificacions

Llegenda
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En primer terme, es mapificaran tots els elements llistats amb anterioritat per poder veure les seves 
posicions i, si per ells sols, ja són capaços de transmetre’ns algun tipus d’idea de com s’hauran d’enfocar 
aquestes rutes i itineraris. 
 

 
Figura 96. Detall patrimonial de la zona de la proposta (Google Earth / Elaboració pròpia) 

 
Fent un primer anàlisis global, observem com principalment aquests elements patrimonials es troben 
força focalitzats a Roses i l’Escala. Llavors es té una altra agrupació patrimonial important a la zona més 
occidental de l’àrea delimitada amb municipis com Vila-Sacra o Sant Martí del Far entre d’altres i que 
tenen com a nucli Castelló d’Empúries. D’altra banda, hi ha una zona força pobre entre Riumors i les 
ruïnes d’Empúries, on tan sols hi trobem Sant Pere Pescador i l’Armentera. 
 
Si analitzem els tipus d’elements patrimonials i la seva distribució ens trobem: 
 
-‐   Megalitisme: tan sols hi trobem elements al nord de 

la zona de proposta d’integració, als municipis de 
Roses i a Palau-Saverdera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 97. Detall megalitisme (Google Earth /  
Elaboració pròpia) 
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-‐   Esglèsies: Pràcticament cada municipi dels 
estudiats conta amb una esglèsia o parroquia en 
el seu territori. Al nord hi tenim la de Sant Joan de 
Palau-Saverdera fins a l’extrem sud on hi trobem 
la de Sant Cugat d’Albons. La major concentració 
es troba a la zona nord I a l’interior, on hi ha més 
municipis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-‐   Patrimoni defensiu: Segueix un clar patró defensiu 

de la badia: protecció al nord amb el Castell de la 
Trinitat, la Ciutadella I el Puig Rom I al sud amb 
les torres de Les Corts, Pedró I Montgó. Així 
s’aconseguia tenir plenament controlada la badia. 
No obstant, Castelló d’Empúries també té un fort 
sentit de patrimoni defensiu I serà el tercer 
municipi, darrere de l’Escala I Roses amb 
importància d’aquest patrimoni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-‐   Museus: Pel que fa als museus en tota la zona tan 

sòls n’hi trobem quatre. Un a les rodalies de Roses, 
dos a Castelló d’Empúries I un a l’Escala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 98. Detall esglésies (Google Earth / Elaboració 
pròpia) 

Figura 99. Detall patrimoni defensiu (Google Earth / 
Elaboració pròpia) 

Figura 100. Detall museus (Google Earth / Elaboració 
pròpia) 
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-‐   Zones d’interès i altres edificacions: Altra vegada 
tornem a tenir un patró de distribució semblant.  
Amb una clara concentració a l’Escala tan sòls hi 
trobem elements puntuals cap a l’interior i a 
Roses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumint, ens trobem davant d’una badia i les seves inmediacions on es localitzen els seus principals 
elements patrimonials en els municipis amb més presència turística. Tanmateix, a tocar de la costa des 
de la Ciutadella, no hi trobem cap altre element fins a les ruïnes d’Empúries. Aquest fet ens mostra com 
la majoria d’antigues poblacions que s’assentaren més endavant a la història, ho feren més cap a l’interior. 
 
És interessant veure com el camí de gran recorregut (GR-92), s’aproxima a les zones de concentració 
patrimonial. Malgrat aquesta aproximació però, obvïa en la majoria de casos aquests elements tot passant 
per les perifèries de les ciutats i sense tenir cap tipus d’indicació ni guía que acosti a qui l’està fent a tots 
aquests elements del patrimoni que té la badía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 101. Detall zones d'interés i altres edificacions 
(Google Earth / Elaboració pròpia) 

Figura 102. Relació GR-92 amb patrimoni de la zona (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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6.2. Passos previs a la proposta 
 
Una vegada bons coneixedors de tota la zona en la que es vol fer la proposta d’integració, i agafant a la 
Ciutadella de Roses com a eix principal d’aquesta, es suggeriran  diverses rutes i itineraris que siguin 
capaços de donar resposta a una possible demanda a nivell cultural i transformar tot aquest turisme que 
ha estat tradicionalment vocacional i estacionalitzat amb un turisme de qualitat, interessat i respectuós 
amb el patrimoni.  
 
Per fer això en primer lloc s’han analitzat les immediacions de la Ciutadella, per identificar els actuals 
camins de sortida que se’ns ofereixen i analitzar la necessitat o no d’un possible carril bici que s’iniciés a 
la Ciutadella.  
Com s’ha comentat en el punt 2.1, la carretera que arriba a Roses per l’oest i principal via d’accés al 
municipi és la C-260. Ens trobem davant una carretera comarcal que comunica Figueres i Roses i que és 
propietat de la Generalitat de Catalunya. Amb una IMD de 25.046 vehicles que circulen a una velocitat 
mitjana de 87,18 (dades 2011 facilitades per la Generalitat) seria imprescindible la creació d’un carril bici 
segregat que donés als ciclistes  certa tranquil·litat a l’hora de començar l’itinerari. 
 
Ara bé, el camí de ronda de Gran Recorregut que arriba a Roses no ho fa pas per l’accés principal, sinó 
pels camins de terra de just al nord d’aquesta carretera tal i com es mostra en el següent plànol pintat 
en taronja. 

 
És per aquest motiu que es depreciarà la possibilitat d’incorporar un carril bici a la proposta d’integració 
de la Ciutadella. No obstant, si que es proposarà la creació d’un aparcament per a bicicletes a la zona 
resseguida en color blau al plànol. 
 
En l’actualitat aquesta illa s’usa d’aparcament d’hotel (la parcel·la nord) i les altres dues com a 
aparcament de vehicles a motor, de pagament des d’abril a octubre i gratuït la resta de l’any. A més, no 
es té prevista la construcció ni edificació de cap tipus d’estructura en aquests terrenys amb la qual cosa 
es podria usar una part com a aparcament de bicicletes. 
 
Es creu necessària i imprescindible la creació 
d’aquest aparcament ja que si la Ciutadella ha 
d’exercir com a punt de confluència i, en certa 
part, de domini en tota aquesta proposta, es 
necessitaran facilitats per tal d’atreure el 
major volum d’usuaris d’aquesta proposta 
possibles i donar certes comoditats alhora 
d’emprendre els diferents itineraris que es 
proposaran a continuació. 
 

Figura 103. Arribada del GR-92 a Roses i zona d'aparcament de bicicletes (ICC / Elaboració pròpia) 

Figura 104. Estat actual de la zona d'aparcament (Street 
view) 
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No obstant, també es podria seguir el mateix patró i posar aparcaments de bicicletes en els grans focus 
d’atracció turística com l’Escala, Castelló d’Empúries o modificar els existents a la zona dels Aiguamolls i 
les ruïnes d’Empúries per tal d’integrar-los a una xarxa de mobilitat sostenible comuna. Malgrat que no 
serà objecte d’estudi d’aquest treball la localització exacte d’aquests aparcaments, si que es farà 
referència  a aquells punts on es cregui convenient la utilització d’algun tipus d’element relacionat amb 
l’estacionament de bicicletes.  
 
Pel disseny d’aquest aparcament ciclista serà molt important la seva correcta planificació, que passarà en 
primera instància per preveure el nombre de places que es requeriran en l’actualitat i en un futur. Si bé 
des del Manual de Aparcamientos de Bicicletas del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ens recomana 
estimar la capacitat que haurà de tenir l’aparcament a partir del nombre de bicicletes aparcades a la zona, 
en el cas d’estudi no seria correcte ja que en l’actualitat no tenim cap ruta o itinerari pròxim a la Ciutadella 
i, per tant, tota la demanda d’aparcament seria nova. 
 
Per tant, seria convenient dimensionar aquest aparcament en funció del possible flux d’usuaris que 
esperem tenir i a partir d’aquí analitzar les seves necessitats i demandes. En primer lloc s’ha decidit quins 
tipus d’aparcament per a bicicletes s’utilitzaran i es creu que la millor opció és usar-ne dos de diferents: 
 
-‐   Suports amb antirobo incorporat: molts comuns en ciutats europees amb tradició ciclista. Es tracta de 

suports amb un o diversos elements portadors que permeten lligar  la bicicleta amb ajuda d’un element 
móbil que es bloqueja juntament amb el candau I la tarjeta que són donats al ciclista després d’introduir 
l’import exigit I que li serviran per lligar I assegurar la bicicleta. Tanmateix, aquest tipus d’aparcament 
es podria crear en diversos punts de la nostra zona de proposta I així amb el pagamanet d’una tarjeta 
poder aparcar la bicicleta a qualsevol punt on hi hagués un aparcament d’aquest tipus. 

 

Figura 105. Suports amb antirobo (Manual de aparcamientos de bicicletas) 
-‐   Aparcaments de llarga duració amb consigna: ideals per si es fan llargs recorreguts amb bicicleta i 

l’usuari s’allotja certs dies al municipi en els quals decideix no fer-ne ús I vol un espai on guardar-la 
amb total tranquilitat I protegida dels elements meteorològics. A més, permet no tan sols deixar la 
bicileta, també ens permet deixar els accesoris o altres bultos. 

Figura 106. Aparcament de llarg duració amb consigna (Manual de aparcamientos de bicicletas) 
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Els factors que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar els diversos itineraris patrimonials han estat: 
 

-‐   No haver de modificar en cap moment la topografia natural existent. 
-‐   Adaptar-se, en la mesura que sigui possible, als itineraris ja establerts. 
-‐   Intentar donar continuitat a aquests itineraris. 
-‐   Que discorréssin en funció de l’ús del sòl per llocs no edificats ni en construcció, ni zones protegides on 

l’accés estigui prohibit o restringit al tipus de mobilitat que hi volem incorporar. 
-‐   Amplada mínima de la pista per on discorrerà l’itinerari, a menys que ens trobem dins el nucli d’un 

municipi o bé resulti impossible, suficient per la circulació de dues bicicletes en paral·lel (250 cms). 
Sempre que sigui possible s’intentarà que aquestes pistes arribin fins als 300 cms per facilitar el pas 
en el suposat que els itineraris fóssin utilitzats per persones amb mobilitat reduïda I altres tipus de 
mobilitat toba. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura 107. Detall tipus alçat necessari pels camins de la proposta (Manual per al disseny de vies 
ciclistes de Catalunya) 
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6.3. Proposta d’itineraris 
  

  
  

  
  
  
  

Zona Roses

Longitud 12,3)kms

Pendent-mitjana +4,8%),)05,4%

Dificultat Alta

Patrimoni)defensiu)de)Roses
Característiques

Descripció:)Itinerari)circular)amb)sortida)des)de)la)Ciutadella)es)pot)

fer)en)els)dos)sentits,)encara)que)és)més)senzill)en)el)de)les)agulles)

del)rellotge)ja)que,)d'aquesta)manera,)les)pendents)d'ascens)es)

situen)entorn)el)5%)i)amb)l'altre)sentit)són)més)pronunciades.))Es)

tornarà)vorejant)la)línia)de)costa)pel)passeig)marítim)de)Roses)fins)al)

punt)de)partida.)Es)recomana)fer)l'ascens)al)Castell)de)la)Trinitat)a)

peu)(veure)itinerari)"Ascens)al)Castell").

Valoració
L'itinerari)pretén)integrar)els)elements)defensius)de)Roses)com)són)la)Ciutadella,)el)poblat)del)Puig)Rom)i)el)Castell)de)la)Trinitat)en)un)sol)

recorregut,)tot)oferint)la)possibilitat)de)realitzar0lo)a)peu)o)amb)bicicleta.)

Zona Roses

Longitud 0,33(kms

Pendent-mitjana +21,5%(,(09,6%

Dificultat Mitja

Malgrat(ser(un(itinerari(curt,(és(classificat(com(a(itinerari(de(dificultat(mitjana(degut(al(seu(pendent,(que(pot(arribar(fins(a(rampes(punutals(

amb(un(40%(i(que,(per(tant,(no(el(fan(accesible(per(a(tothom.(

Ascens&al&Castell&de&la&Trinitat
Característiques

Descripció:(Itinerari(complementari(a(l'itinerari(del("Patrimoni(

Defensiu(de(Roses".(Al(arribar(als(peus(del(Castell(de(la(Trinitat,(un(

aparcament(de(bicicletes(ens(permetria(estacionar0la,(si(en(duem,(i(

iniciar(l'ascens(cap(al(Castell.((Des(de(dalt(el(Castell(es(tenen(unes(

magnífiques(vistes(de(la(badia(i(ens(transmet(de(forma(molt(directe(

la(seva(funció:(la(de(vigiía(i(protecció(de(tot(el(litoral(del(golf(de(

Roses.

Valoració
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Zona Roses

Longitud 3,05)kms

Pendent-mitjana +6,2%),)02,3%

Dificultat Mitja

Aproximació+megalitisme
Característiques

Descripció:)Itinerari)lineal)amb)sortida)des)de)la)Ciutadella)i)que)

serpenteja)els)carrers)del)centre)de)Roses))fins)a)trobar)el)camí)amb)

pendents)més)suaus)possibles)per)arribar)fins)la)zona)on)s'hi)troben)

les)restes)megalítiques)de)la)zona)del)Cap)de)Creus.)Una)vegada)

arribats)al)final)d'aquest)itinerari)es)podran)pendre)les)rutes)1)i)2)

dels)itineraris)megalítics)estudiades)en)l'apartat)5.1.2.

Valoració
Amb)una)pendent)constant)entorn)un)506%)a)partir)del)primer)quilòmetre)i)mig,)té)la)funció)d'acostar0nos)des)del)centre)del)municipi)als)

conjunts)megaítics)presents)a)les)zones)més)eleveades.

Zona Roses
Longitud 0,316*kms
Pendent-mitjana +4,8%*,*15,4%
Dificultat Baixa

Connexió(megalítica
Característiques

Descripció:*Itinerari*lineal*bidireccional*que*enllaça*les*rutes*1*i*2*
amb*la*3*proposades*per*l'Ajuntament*de*Roses*en*l'àmbit*del*
patrimoni*de*l'era*megalítica.**Amb*pendents*al*llarg*dels*primers*
100*metres*de*l'ordre*del*20%,*que*faran*necessàri*baixar*de*la*
bicicleta*si*no*es*gaudeix*d'un*molt*bon*estat*de*forma*física*
s'erigeix*com*l´'unic*camí*capaç*de*connectar*les*rutes*megalítiques*
de*forma*més*o*menys*directa.

Valoració
No*aporta*cap*element*important*més*que*tenir*la*funció*d'unir*rutes*i*itineraris,*per*així*donar*la*possibilitat*que*tothom*qui*ho*vulgui*
pugui*modificar*els*itineraris*establerts*i*fer1los*com*a*hom*més*li*convingui.
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Zona Roses

Longitud 10,7)kms

Pendent-mitjana +3,6%),)03,5%

Dificultat Alta

Camí%del%vi%i%de%Bufalaranya
Característiques

Descripció:)Itinerari)circular)amb)inici)des)de)la)Ciutadella)direcció)

nord,)passant)pel)costat)de)la)riera)de)la)Trencada)fins)pràcticament)

arribar)a)la)Wine)Family)Museum,)on)es)disposarà)d'un)aparcament)de)

bicicletes.)Des)d'aquí)es)pot)fer)mitja)volta)i)tornar)enrere,)o)bé)

acostar0se)fins)al)castell)de)Bufalaranya,)amb)un)últim)quilòmetre)amb)

pendents)exigent)del)708%.)Des)del)Castell)s'inicia)el)descens)pel)

mateix)ramal)que)l'itinerari)curt)de)"Masos)i)Carrerades".

Valoració
Inclou)un)element)patrimonial)d'alt)valor)històric,)com)és)Bufalaranya,)i)alhora)ens)ofereix)la)possiblitat)de)visitar)un)Museu)innovador)i)

un)xic)especial,)on)poder0hi)fer)tasts)de)vi,)però)també)degustacions)dels)productes)més)típics)de)la)zona.

Zona Roses%&%Interior
Longitud 6,69%kms
Pendent-mitjana +2,2%%,%&2,6%
Dificultat Mitja

Sortida(a(Palau,Savardera
Característiques

Descripció:%Itinerari%lineal%bidireccional.%Sortint%des%de%la%Ciutadella%
s'inicia%el%cami%al%costat%de%la%riera%de%la%Trencada%%i%ens%uns%400%
metres%es%pren%el%camí%de%terra%que%va%direcció%a%Palau&Savardera%amb%
una%pendent%molt%suau%i%que%ens%permetrà%moure'ns%entre%els%camps%
de%conreu%que%es%troben%al%llarg%del%recorregut.%Es%disposarà%d'un%
aparcament%secundari%al%municipi%per%poder&ne%gaudir%amb%total%
tranquilitat.

Valoració
En%aquest%itinerari%tan%sòls%hi%trobem%l'esglèsia%de%Sant%Joan%com%a%element%patrimonial.%A%la%vegada,%ens%serveix%per%arribar%fins%a%Palau&
Saverdera%i,%des%d'allà,%seguir%l'itinerari%"Extensió%al%poblat%neolític"%per%arribar%fins%a%Ca%n'Isach%i%als%dòlmens.
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Zona Interior()(nord
Longitud 4,14(kms
Pendent-mitjana +6,3%(,()5,6%
Dificultat Mitja

Extensió)al)poblat)noelític
Característiques

Descripció:(Ens(trobem(davant(la(continuació(de(l'itinerari(que(arriba(
fins(a(Palau)Savardera.(Comença(al(mig(del(poble,(davant(l'església(i(es(
dirigeix(cap(a(la(urbanització(on(hi(trobem(els(dòlmens(de(la(Devesa(i(
del(mas(Bofill(fins(a(arribar(al(poblat(neolític(de(Ca(n'Isach,(des(d'on(
s'inicia(el(descens(que(condueix(fins(al(punt(de(sortida.(Itinerari(apte(
per(la(majoria(de(públic(ja(que,(exceptuant(uns(300(metres(de(pujada(
amb(pendents(pronunciades,(és(força(pla.

Valoració
Es(tracta(d'un(itinerari(complementari(amb(una(vessant(exclusiva(cap(al(patrimoni(històric(de(l'época(megalítica(i(neolítica.(Al(llarg(dels(
més(de(quatre(quilòmetres(que(té(de(longitud,(la(gran(majoria(del(recorregut(es(farà(entremig(de(la(urbanització.

Zona Interior(

Longitud 12,7(kms

Pendent-mitjana +0,6%(,(41,5%

Dificultat Baixa

De#Palau#al#Castell
Característiques

Descripció:(Amb(un(descens(a(l'inici(amb(pendents(no(superiors(al(4%(

s'arriba(a(la(plana(de(l'Empordà(des(d'on(es(té(un(recorregut(molt(

planer(i(que(discórre(a(través(dels(camps(per(camins(de(sorra.(

L'itinerari(s'acaba(a(l'aparcament(principal(de(Castelló(d'Empúries(que(

farà(d'element(vertebrador(de(la(proposta(i(des(d'on(es(podrà(gaudir(

del(municipi(o(bé(emprendre(els(altres(itineraris(que(neixen(des(del(

mateix(aparcament.(

Valoració
Itinerari(que(s'integra,(a(partir(de(la(meitat(del(recorregut,(dins(el(Parc(Natural(dels(Aiguamolls,(amb(un(patrimoni(natural(destacable.(

D'altra(banda,(no(hi(trobem(patrimoni(cultural(i(tan(sols(exercirà(la(funció(de(conductor(d'un(municipi(a(un(altre.
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Zona Rodalies)de)Castelló)d'Empúries

Longitud 27,9)kms

Pendent-mitjana +0,6%),)<0,5%

Dificultat Mitja

L'entorn(de(Castelló(d'Empúries
Característiques

Descripció:)Itinerari)circular)que)malgrat)tenir)gairebé)vint<i<vuit)

quilòmetres)no)resulta)difícil)de)realitzar)ja)que)discorre)en)tota)la)

seva)longitud)per)la)plana)de)l'Empordà.)Això)fa)que)no)s'hi)trobin)

pendents)a)destacar,)tan)sòls)al)quilòmetre)16)s'hi)troba)una)rampa)

amb)pendents)de)poc)més)del)3%.)L'itinerari)pasa)per)poblacions)com)

el)Far)de)l'Emporda),)Riumors)o)Fortià,)on)s'hi)instalaran)aparacaments)

amb)antirobo)incoporat.

Valoració
Dels)itineraris)proposats,)és)el)més)extens)però)a)la)vegada)és)el)que)més)elements)patrimonials)culturals)hi)trobem)(pràcticament)a)cada)

poble)n'hi)ha)un)parell).)Ideal)per)conèixer)l'entorn)i)l'essència)de)l'Empordà.

Zona Meitat&sud

Longitud 25,7&kms

Pendent-mitjana +0,6%&,&40,6%

Dificultat Mitja

Castelló()(l'Escala((GR)92)
Característiques

Descripció:&Itinerari&que&segueix&el&mateix&recorregut&que&el&proposat&

pel&Camí&de&Gran&Recorregut&92,&però&que&a&diferència&d'aquest&

s'endinsa&a&aquestes&poblacions&i&s'hi&instalKlen&aparcaments&

secundaris&per&poder&gaudir&dels&diversos&elements&patrimonials&que&

s'hi&troben.&L'itinerari&segueix&vorejant&la&costa&fins&a&la&platja&de&Riells&

de&l'Escala,&on&s'hi&instalKla&l'aparcament&principal&que&queda&al&sud&de&

tot&de&la&proposta.

Valoració
Es&tracta&de&l'únic&itinerari&que&discorre&dins&la&reserva&integral&de&Les&Llaunes,&on&hi&tenim&un&patrimoni&natural&molt&important.&

Adicionalment,&es&prestarà&molta&atenció&als&elements&culturals&de&l'Armentera&i&Sant&Martí&d'Empúries&ja&que&és&l'únic&que&hi&pasa.
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Zona L'Escala

Longitud 14,7,kms

Pendent-mitjana +1,5%,,,21,2%

Dificultat Mitja

Connexió(Alt,Baix(Empordà
Característiques

Descripció:,Itinerari,que,neix,de,l'aparcament,principal,de,la,platja,de,

Riells,i,que,es,dirigeix,cap,al,sud,,cap,al,camí,de,les,Termes.,Des,d'aquí,

s'emprèn,el,camí,que,condueix,fins,a,Albons,i,des,d'on,es,realitzarà,

una,ruta,circular,en,sentit,horari.,Ens,trobem,davant,un,itinerari,

majoritàriament,pla,però,en,el,que,s'observen,diversos,pics.,En,cap,

cas,superen,desnivells,del,4%,i,es,tracta,de,rampes,relativament,

curtes.

Valoració
L'únic,itinerari,que,té,en,compte,la,comarca,del,Baix,Empordà.,En,concret,,per,on,es,passa,la,majoria,del,recorregut,,el,camí,de,les,

Termes,,és,el,límit,entre,les,dues,comarques.,Patrimonialment,hi,trobem,el,castell,i,l'església,d'Albons.

Zona L'Escala

Longitud 1,45,kms

Pendent-mitjana +9,7%,,,38,3%

Dificultat Mitja3alta

Aproximació+a+Torre+Montgó
Característiques

Descripció:,Itinerari,que,s'inicia,a,tocar,de,Cala,Montgó,,on,es,

disposaria,d'una,zona,d'aparcament,secundari,per,a,bicicletes,per,

poder,gaudir,de,la,Cala,i,els,seus,voltant.,Des,d'aquí,,l'itinerari,s'enfila,

cap,a,dalt,la,urbanització,fins,a,arribar,a,una,zona,d'aparcament,dalt,

de,tot,de,punta,Montgó,i,des,d'on,s'accedirà,al,perímetre,de,la,torre.,

Amb,una,pendent,constant,entorn,a,un,8310%,no,serà,apte,per,a,tot,

tipus,de,persones.

Valoració
Itinerari,que,ens,acosta,l'element,del,sistema,defensiu,del,Golf,de,Roses,més,al,sud,,la,Torre,de,Punta,Montgó.,A,més,,ens,trobem,a,poca,

distància,del,parc,Natural,de,les,Illes,Medes,i,per,tant,hi,tenim,un,patrimoni,natural,(marítim,i,terrestre),important.



  100 

Simultàniament al traçat dels itineraris, s’ha tingut ben present intentar donar facilitats als cicilistes tot 
oferint zones d’aparcament que permetéssin que aquests poguéssin gaudir dels diferents elements 
patrimonials que trobem al llarg de tots aquests quilòmetres de la proposta. Així doncs, s’han proposat 
quinze aparcaments secundaris (que serien aquells que tan sòls disposarien de suports amb antirobo 
incoporat), localitzats en aquells pobles I zones exteriors que requereixen d’una certa seguretat a l’hora 
de deixar les bicicletes. D’altra banda, ens els tres focus principals de població I turisme que hi trobem 
(Roses, l’Escala i Castelló d’Empúries-Empuriabrava) s’ofereix la possibilitat d’aparcar la bicileta en un 
aparcament de llarga duració amb consigna, a part de disposar també de suports amb antirobo 
incoporats.Aquests aparcaments quedarien englobats dins una xarxa de mobilitat sostenible i 
permetrien als usuaris l’opció  
  
  

  

Figura 108. Detall aparcaments proposta (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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7.  Conclusions  
  

La Ciutadella de Roses ens ha acompanyat al llarg del treball com a element vertebrador, de la qual s’ha 
pogut comprobar la seva importància com a obra d’Enginyeria Històrica i militar. Aquest element, 
reconegut com a Bé Cultural d’Interès Nacional posa de manifest l’evolució social de la badia al llargs dels 
darrers segles.  
 
És en aquest mateix indret on s’originà l’antiga ciutat de Rhode en època grega, passant per la romana, 
la visigoda i tota l’edat medieval fins a l’actualitat, només veient-se despoblat en moments puntuals a 
causa de temps convulsos. 
 
Aquest element, singular per tractar-se d’un exemple primerenc pel que fa a les fortificacions 
“abaluardades”, s’ha d’entendre com un element singular dins el territori català degut a la seva connexió 
amb Itàlia i no pas amb França, com si que succeirà amb el Castell de Sant Ferran a Figueres. Tanmateix, 
la Ciutadella es trobava dins el sistema defensiu del Cap de Creus, defensat al nord pel Castell de la 
Trinitat, al sud per la Torre Montgó i amb diversos punts de vigilància i guaita al llarg de tota la badia. 
 
Cal destacar com aquesta Ciutadella no tan sols exercia com a element defensiu sinó que també allotjava 
la població dins seu, d’aquí a que el nom que més se li escaigui sigui de muralles i no pas de ciutadella. 
 
Temples de culte, necròpolis, exemples d’urbanisme hipodàmics, factories de salaons de peix, per 
exemple, són molts dels elements que la Ciutadella guarda entre les seves muralles “abaluardades” i que 
es poden visitar gràcies a un recorregut perfectament senyalitzat i el Museu de la Ciutadella de Roses que 
gestiona l’Ajuntament del municipi. És així com hom creu que s’ha d’explotar un element patrimonial 
d’aquestes característiques, amb una zona arqueològica on s’hi fa un ús racional i coherent que ens 
permeti disposar d’un equipament cultural i unes zones verdes com de les que se’n poden gaudir. 
 
Una vegada erigida la Ciutadella com l’element principal d’aquesta proposta i entès com el municipi de 
Roses és clarament un destí vacacional amb una demanda molt estacionalitzada, s’ha delimitat una zona 
que ha esdevingut objecte d’estudi.  
 
-‐   Per una banda s’ha analitzat tots els elements patrimonials que s’hi troben continguts. Poble a poble, 

s’ha anat desgranant el patrimoni cultural i natural a partir d’un inventari general on s’hi inclou el 
patrimoni defensiu, esglèsies i centres de culte, museus, etc. 

-‐   D’altra banda, s’han analitzat tots els itineraris i rutes ja existents, i s’han classificat en funció de la 
dificultat i de si són aptes o no per qualsevol tipus de mobilitat sostenible. 

Amb totes les cartes sobre la taula, s’ha vist com de forma clara com no exisita una correlació entre els 
camins existent i el patrimoni. Aquests camins que proposen Ajuntaments, Consells Comarcals, la 
Generalitat i entitats són purament tenen una clara lectura que es pot resumir amb que cada col·lectiu 
vetlla pel territori del seu interès. 
 
Així doncs, ens trobem davant una zona que no té una idea d’àrea malgrat tenir unes condicions 
topogràfiques, gràcies a la gran plana de l’Empordà, que fan molt evident una possible integració de tots 
els municipis, patrimoni i camins. 
 
L’únic camí que dota d’una certa continuitat la badia és el de Gran Recorregut 92. Malgrat això, aquest 
camí  té tendència a buscar tan sols la ruta més favorable per anar del punt A al B, i així, de forma 
accidental, es troba algún dels elements patrimonials al llarg del seu recorregut per la zona de la proposta. 
En molts casos, discorre pròxim a les poblacions de l’interior on hi tenim un patrimoni important, però 
sempre busca les perifèries i mai endinsar-se dins d’aquestes viles. 
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L’intenció d’aquesta proposta no era d’otar aquesta àrea d’una gran xarxa de comunicació i mobilitat 
sostenible, sinó ser capaços de buscar una correlació entre camins i patrimoni natural i cultural i així 
integrar-los. 
 

 
 
S’han proposat 119,6 quilòmetres d’itineraris nous, que sumats als 140 quilòmetres existents fan passar 
d’una densitat de xarxa de 0,66 km/km2 a una densitat d’ 1,24 km/km2. 
 
Com s’observa a l’imatge i s’ha vist a la proposta d’integració, aquests itineraris basen el seu recorregut 
en funció dels elements patrimonials presents tot buscant el millor dels camins possibles. Se n’han 
proposat de molt diversos des de petites elongacions d’itineraris ja existents i que fossin capaços de 
connectar-los a propostes innovadores i creatives, amb nivells de dificultat per satisfer  a cada tipus 
d’usuàries i sobretot donant una importància generalitzada al pes que tenen els distints elements 
patrimonials que hi trobem. 
 
Adicionalment, s’han proposat tot de zones d’aparcament per a bicicletes per fer la proposta més atractiva 
i així aconseguir un dels objectius de l’estudi: atraure un turisme de més qualitat, respectuós amb el medi 
ambient i interessat en el patrimoni cultural i natural de la zona del Golf de Roses, tot intenta 
 
Tots aquests itineraris, vindrien complimentats amb descàrregues gratuïtes dels mateixos, via Internet, i 
que els usuaris podrien gaudir d’ells en els seus equips de navegació, smartphones i altres eines de 
tecnologia i comunicació. Tanmateix, es dotaria tota la plana amb un sistema tarifari integrat i 
personalitzats en funció de les necessitats de cadascú per tal de facilitar l’ús d’aquestes vies. 
 
Tenint en compte tot l’exposat amb anterioritat es pot concloure que s’ha aconseguit trobar la correlació 
entre els camins i el patrimoni natural i cultural de la zona d’actuació de la proposta i se’ls ha integrat en 
un conjunt d’itineraris que doten a aquest territori amb una idea d’àrea comuna i fan d’ell un possible 
focus d’atracció d’un turisme que vingui a buscar experiències més completes que la de sol i la platja. 
 
 
 

Figura 109. Comparació abans / després de la proposta (Google Earth / Elaboració pròpia) 
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