
20 anys dels Amics dels Castells
Víctor Cervera Queral
President fundador d’Amics dels Castells

Voldria aportar el meu granet 
d’arena en aquest 20é aniversari 
de la nostra Associació. Felicitant 
al nou equip directiu, encapçalat 
per Ramon Ruiz Fons per tenir el 
coratge de continuar amb la tasca 
que farà vint anys vàrem començar. 
Són aquests moments difícils on  
l’esperit  associacionista no passa 
pels  seus millors moments, així que 
coratge! 

1997. Neteja popular dels Castells.
Fragment portada de la Veu del Baix Ebre.

12 Amics dels Castells i Nucli Antic

A seguir endavant!!!
Daniel Andreu i Falcó 
President del Consell Comarcal del Baix Ebre

Tortosa té un dels recintes emmu-
rallats més llargs i importants de 
Catalunya, inclòs dins la declara-
ció de conjunt històrico-artístic del 
nucli antic de la ciutat. Es tracta de 
més sis quilòmetres de muralles 
construïts entre els segles X i XVIII 
i que van tancar el perímetre de 
l’antiga ciutat en diferents períodes 
històrics. Probablement aquesta 
gran extensió de muralles que han 
sobreviscut als nostres dies ha 
fet difícil, per la gran inversió que 
necessita, la intervenció que tots 
hauríem desitjat.

L’Associació d’Amics dels Castells 
i del Nucli Antic de Tortosa, creada 
ara fa 20 anys, va nàixer en uns 
moments en què el recinte em-
murallat no només patia un estat 

de degradació crònic sinó que a 
més restava en l’oblit i en un es-
tat d’abandonament immerescut.  
Transcorregudes dues dècades, po-
dem afirmar que la creació d’Amics 
dels Castells va significar en aquell 
moment un punt d’inflexió. Des del 
primer dia, el treball de conscien-
ciació fet per aquesta entitat sobre 
la necessitat de recuperar aquest 
patrimoni va calar en la societat tor-
tosina i també en la de la comarca 
del Baix Ebre, i per extensió en els 
governants.

Al cap de 20 anys veiem que no 
tot està per fer. S’han fet nombro-
ses intervencions que han tornat 
a posar en valor aquest ric pat-
rimoni històric. S’han recuperat 
les Avançades del Castell de Sant 

Joan, s’han fet actuacions al fortí 
d’Orleans, s’ha intervingut en la mu-
ralla i torre del Celio, i més recent-
ment la intervenció a la plaça del 
Rastre ha donat més visibilitat al 
pany de muralla medieval del segle 
XIV. 

Al cap de 20 anys tots estimem 
més encara aquest patrimoni d’una 
ciutat que, en algun moment de la 
història, tots els ciutadans del Baix 
Ebre en vam formar part. I aquest 
sentiment que tenim ara és gràcies, 
en part, a aquest treball reivindi-
catiu i alhora divulgatiu que ha fet 
l’Associació Amics dels Castells i del 
Nucli Antic de Tortosa. 
 
 Per molts anys i a seguir 
endavant !!!


