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Projecte que li afecta: 
 
Projecte Nou Barri el Morrot 

 
 
Nivell de protecció: 
 
A:Béns Culturals d'Interès 
Nacional  
 
- Manteniment integral. 
 

- Qualsevol intervenció requerirà 
la realització d'una memòria 
d'investigació i recerca històrica 

que justifiqui i documenti les parts 
originals, defineixi les 
modificacions posteriors i la seva 

integració amb la proposta 
sol·licitada. 
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Projecte original: Juan Martín Cermeño, enginyer; reformes: final segle XVIII: Comte de Roncali 

Època: 1779 

Estil: Arquitectura militar 

Ús Original:  Militar 

 
Descripció: 
 

Obra de l'enginyer militar Juan Martín Cermeño, que enderrocà l'existència d'un fortí aixecat 
provisionalment un segle abans. El nou projecte acabava de donar forma al conjunt de 
fortificacions, de manera que algunes de les aixecades el 1694 es van modificar al temps 
que se'n construïren d'altres. També es van tenir en compte necessitats com ara 
l'abastiment d'aigua, pel qual es van construir noves cisternes, algunes destinades a aigua 
potable i d'altres per a neteja, etc. El traçat de la planta del projecte de Cermeño seguia el 
sistema defensiu que Vauban havia definit i que resultaria el model per a les fortificacions 
del segle XVIII. El castell fou rodejat d'un fossat, delimitat per baluarts i cortines, el qual per 
la cara sud tenia dues llunetes. L'accés s'havia de fer creuant un pont llevadís sobre el 
fossat que al mateix temps unia el glacis amb la fortificació. 
 
La fàbrica del castell és de pedra, amb carreus d'un gruix considerable que preservés la 
fortificació en cas d'atac. 
 
En l'actualitat el conjunt està destinat a museu, des de l'any 1960 en què fou cedit a la ciutat. 
Val a dir que el fossat va ser enjardinat, especialment la cara nord, per on s'accedeix, 
creant-hi parterres seguint el tradicional sistema de Le Nôtre. 
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