
A LA RECERCA 
DE LES TORRES!

Saps que a Vilanova i 
la Geltrú es conserven 
diferents torres de 
defensa? 

Les sabries localitzar 
totes?





INSTRUCCIONS DEL JOC
Imprimeix el document i tingues sempre a punt el 

mapa, ja que et servirà per orientar-te.

Obre el mapa de Google de Vilanova i la Geltrú i 
activa l’opció Street View, que et permetrà 

“passejar” virtualment per la ciutat.
https://cutt.ly/QyedO4N

Conforme vagis localitzant les torres, anota el seu 
número sobre el mapa.

Comencem!

https://cutt.ly/QyedO4N


EDAT MITJANA
Fa gairebé mil anys que tenim notícies que 
en un turonet d’una zona a prop del mar 
s’havia construït un castell. 
Saps com es diu aquest castell, que dóna 
nom al barri? 

…………………………………………………………….……………….

A l’escut que hi ha a l’entrada d’aquest 
castell hi ha un animal, quin?

…………………………………………………………….……………….

Una petita pista… Dins del pati del castell hi 
ha el mateix animal, vigilant l’escala des de 
la barana. Si busques una fotografia del 
pati del castell de ben segur que trobaràs la 
resposta!

1



TORRES DESAPAREGUDES
De les torres de defensa que hi havia a la ciutat a l’Edat Mitjana, no totes es conserven. 

Aquí et presentem dues de les desaparegudes:

 

TORRE DEL CASTELL
El propietari del castell 
la va enderrocar perquè 
no li agradava. 

TORRE DE DARRÓ
Va ser enderrocada quan 
es van voler ampliar 
les vies del tren.



EDAT MITJANA
Ara és el torn de buscar més torres per 
la ciutat… Per a trobar-les, no oblidis 
mirar el mapa del principi! 

A aquestes torres se les anomena 
torres de CENTINELLA o de GUAITA, i 
servien per vigilar si venien enemics.

Durant l’Edat mitjana hi van haver 
moltes guerres, i per tant, el perill que 
Vilanova fos saquejada per exèrcits 
com els pirates del nord d’Àfrica → Per 
aquest motiu, trobaràs moltes torres i 
castells a prop de zones de platja, com 
la torre de Darró, que estava al costat 
del mar de Vilanova.

   

TORRE D’ENVEJA, segle XII

És la més alta de totes les 
torres. Es troba en un parc 
que es diu com la torre, i al 
seu costat hi ha una ermita. 
Quin nom té aquesta petita 
església?

……………………………………………….

TORRE DE L’ONCLET, segle XIV

Al seu voltant van construir una 
masia. Té una rambla amb el seu 
nom. L’aconsegueixes localitzar?
Paciència! Està una mica 
amagada...
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NO TOTES LES TORRES SÓN RODONES!
Només tenim dues torres dels segles XVI i XVIII, i les trobem als dos extrems de la ciutat. I en 
els dos casos integrades en unes masies. 

Tot seguit les buscarem, però abans, fixa’t bé 
en aquests petits balconets que té una de les 
torres. S’anomenen matacà. Sabries dir per a 
què servien? 

…………………………………………………………………………………...



   

TORRE DE SOLICRUP, segle XVII

La masia on es troba aquesta torre és molt 
antiga, a prop del nucli de Les Roquetes… 
Busca-la per la rotonda del Passeig de la Fita! 

L’has trobat? Fixa’t ara en la decoració que té a la 
part superior. Aquests elements triangulars 
s’anomenen merlets. 

TORRE DEL MAS DE L’ESQUERDER, segle XVI

La trobaràs en direcció a Cubelles, al costat del 
càmping Platja de Vilanova (C-246 a).

Es tracta d’una casa fortificada a la qual van 
afegir una torre. Avui en dia, com podràs 

comprovar, ha canviat molt respecte la 
fotografia que veus aquí.  
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TORRES DEL
SEGLE XIX 

Al segle XIX van haver tres 
guerres anomenades 
guerres carlines. Per poder 
defensar Vilanova, es van 
construir noves torres als 
camins d’entrada de la 
ciutat. Concretament, es van 
construir sis noves torres. 
D’aquelles, ara se’n 
conserven dues. 

   

TORRE DELS IMMORTALS

La trobaràs al pàrquing de 
l’hospital de Sant Antoni.
Avui en dia, la natura l’ha 
dotat de més defenses!
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TORRE D’EN VALLÈS

Al barri de la Collada, en una 
avinguda que porta per nom el 
de la torre, i que fa cantonada 
amb l’avinguda Sis Camins.

Què li passa a la torre d’en Vallès?

……………………………………………………..
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LES TRES TORRES BESSONES
Es tracta de tres torres que es van construir amb la tercera i última guerra carlina, l’any 
1872. Quan les van construir eren idèntiques entre elles, però avui en dia, més de cent anys 
després, ja no s’assemblen tant… Les localitzes al mapa? 

   
TORRE D’EN PLATS I OLLES
Avui és la torre més 
“protegida”, ja que està al 
costat de l’oficina del Mossos 
d’Esquadra! 

TORRE DE RIBES RIBES
Al costat de la platja. Quin altre 
nom té? Una pista: és un color. 

……………………………………………………...
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TORRE D’EN GARRELL
A tocar de la torre dels Immortals. 
Quin torrent passa pel seu costat? 

……………………………………………………...




