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CASTELL DE LA TRINITAT DE ROSES

Artilleria de costa
Coronant la punta de la Poncella i situat més
amunt del far, el vell estel de pedra de cinc
puntes contempla la badia i la ciutat de Roses.

La curiosa forma d’estel de cinc puntes del

La construcció

castell de la Trinitat, amb les arestes angulars molt Quan ja gairebé haureu abandonat la ciutat de Roses
pronunciades, tenia la finalitat de defensar la for- per la carretera que ressegueix la costa cap amunt, en
tificació dels projectils enemics, que no trobaven un revolt, us apareixerà, encastat a la muntanya, el cascap mur frontal on estavellar-se. Així, s’aconseguia tell de la Trinitat. A primer cop d’ull, l’edifici us sorque només en freguessin la superfície i causessin prendrà per dos trets que són característics d’aquestes
menys estralls. Aquest fet, i els dos metres de gruix defenses de costa: la integració mimètica amb el turó
de les parets i la disposició de terrassortim Com S’hi arriba
ses per a bateries de canons, obusos i
morters, fan que tot el conjunt sigui
Agafeu la AP-7 fins al desviament cap a Figueres i Roses. Una
encara avui un exemple extraordinavegada sigueu a Roses, l’heu de travessar per la carretera
ri del funcionament d’una fortalesa
que va per la costa i anar més enllà del far. Tot seguit, agafeu
el primer trencall a mà esquerra i continueu fins al castell.
d’artilleria de costa.
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que l’acull i l’estranya forma de la fortificació. Totes
dues tenen el seu origen en el fet que, quan es va construir el fortí, l’ús de la pólvora i els projectils de ferro ja
eren habituals en el context de la guerra.
Us donarà la sensació que està literalment assentat
en el cim, a uns seixanta metres sobre el nivell del
mar, que li fa de cadireta. De fet, aquesta posició estratègica és el que li permetia el control de la badia
interior del golf de Roses.
La primera pedra de l’edifici es va col·locar el 2 de
gener del ı544, i la construcció es va portar a terme
conjuntament amb la ciutadella de Roses, sota el
regnat de l’emperador Carles I, amb la missió de
protegir –mitjançant l’acció combinada de les dues
fortificacions– la badia i la ciutat.

La guerra del Francès
Comprovareu que les seves dimensions són força
considerables. Durant la visita queda clar que estava
dotat de tres plataformes artilleres: les dues més
baixes servien per defensar el port de Roses i la més
alta per contrarestar la cota dominant del puig Rom.
A més, estava preparada per acollir una guarnició

sortim restaurant i allotjament

La GuaGua
Hi fan el peix fresc
de la mateixa
badia de Roses
i diferents arrossos. Les
seves millors especialitats
són el peix al forn, la
graellada i el suquet de
peix. També hi cuinen
carn. S’hi menja a partir
de 30 . Terrassa a sobre
mateix de la sorra.
Av. Díaz Pacheco, 6
Tel. 972 257 782

Hotel
Canyelles
És un hotel clàssic
a primera línia de
mar, sobre de la platja
de Canyelles Petites.
Racó esplèndid de la
badia de Roses. Amb
vistes sobre el mar,
l’habitació doble a l’agost
val 136 .
Av. Díaz Pacheco,7-9
Tel. 972 256 500
www.hotelcanyelles.com

de 200 homes, que havien de fer funcionar tota la
maquinària de defensa de la fortalesa.
El castell de la Trinitat, la ciutadella de Roses, la pobla27
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Municipi ben fortificat
A més del castell de la Trinitat, a Roses
també hi ha la ciutadella, d’estètica
renaixentista, i el castell de Bufalaranya,
a la carretera que va de Roses a Cadaqués.
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ció de Roses mateix i l’entorn natural del municipi van
ser l’escenari d’un seguit de combats entre l’exèrcit de
França, per una banda, i els exèrcits d’Espanya i Gran
Bretanya, per l’altra. El castell de la Trinitat també va
tenir-hi un paper de gran importància en el setge a
Roses. De manera que va ser, a la vegada, espectador i
actor d’aquest esdeveniment històric.
Els combats emmarcats en la guerra del Francès van
castigar el castell de la Trinitat i, tal com va passar amb
moltes altres fortaleses del Principat, el castell va ser
destruït el ı8ı4. La seva voladura va produir l’enderroc
total de la punta nord-oest, de la part alta del mur nord
de la muralla i de gran part de la primera plataforma,
estralls que van deixar-lo en desús fins als nostres dies.

Equipament turístic i cultural
La recuperació d’aquesta fortalesa per l’Ajuntament
de Roses i amb el suport del ministeri de Foment,
arriba uns 200 anys després. Amb aquesta iniciativa es vol fer del monument un símbol cultural i

XVIII Cicle Música
als Castells
Castell de Gelida: 4 d’agost a les 22 h. Actuació:
Small River Dixie.
Castell de Milmanda (Vimbodí): 4 d’agost a les
22 h. Actuació: Conjunt XXI!
Castell de Roses (Ciutadella) : 5 d’agost a les 20 h.
Actuació: Illinois Folk Band.
Castell d’Eivissa: 10 d’agost a les 22 h. Actuació:
cOda Grup a capella.
Castell de l’Albi: 13 d’agost a les 21 h. Actuació:
Ignasi Terraza Trio.
Castell de Mequinensa: 15 d’agost a les 20 h.
Actuació: Barcelona Swing Serenaders.
Castell d’Arbeca: 16 d’agost a les 24 h. Actuació: Sixters.

històric de rellevància en la història del municipi,
i se’l converteix en un element promocional de la
vila. La idea és integrar el monument en els circuits
turístics i culturals que ja existeixen i instal·lar-hi
també un museu relacionat amb la història militar i
naval de la població i el seu entorn.
Com veureu, el castell de la Trinitat vol posar el
seu gra de sorra en la difusió del coneixement de
la nostra història recent i contribuir perquè no se’n
repeteixin els episodis més tristos. La visita al monument us transmetrà aquesta voluntat i, a més, us
permetrà gaudir d’unes vistes impressionants sobre
la badia de Roses. n

Per saber-ne més

Oficina de Turisme: Tel. 972 150 537
www.roses.cat

sortimde

Denominació bèl·lica

Els fets històrics coneguts a Anglaterra com a guerra Peninsular i a Catalunya com
a guerra del Francès reben un nom ben diferent quan se’n parla des d’un context
espanyol. Quin nom? Envieu les respostes a castells@castellscatalunya.com,
indicant el vostre nom. Els encertants rebreu un 2x1 per a la visita guiada a un castell de la Ruta Castells de Lleida: Un viatge
al passat (Montsonís, Montclar, Pallargues, Florejacs, Vicfred, Mur, Arbeca i monestir de Gualter). Solució del concurs
anterior: El 25 de novembre del 1389 va llegir l’ordre d’enderrocament de les muralles de Castellvell el capità Ramon Brull,
senyor de Vallferosa, castell apartat de la carretera, entre Torà i Solsona.

concurs
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