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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura    

 
Nota de premsa 

 
 

 L’Obra Social ”la Caixa”, la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Palamós impulsen la 
restauració del Castell de Sant Esteve de la Fosca 
 
 

• L'acord s'emmarca en el programa Romànic Obert, impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa", que té per 
objectiu la posada en valor, restauració i millora i prevenció del 
romànic català. 

 

• L'entitat financera invertirà 130.000 euros per a l'inici de les 
actuacions necessàries per a la conservació del castell, actualment 
en un estat de progressiva degradació. 

 

• El Castell de Sant Esteve de la Fosca és una construcció del segle 
XII que durant segles va tenir una importància estratègica com a 
fortalesa.  

 

 

Palamós, 14 de setembre  de 2011.- El director general de Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Pluma; el 
director general de la Fundació "la Caixa", Jaume Lanaspa; i l'alcaldessa de 
l'Ajuntament de Palamós, Teresa Ferrés; han signat aquest matí un conveni de 
col·laboració per a la restauració del Castell de Sant Esteve de la Fosca.  
 
Aquest conveni s'emmarca en  el programa Romànic Obert, que van posar en 
marxa l'any 2009 la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa". 
 
L'acord subscrit avui entre les tres parts estableix la realització d'una sèrie 
d'actuacions de restauració i millora en el Castell de Sant Esteve de la Fosca 
de Palamós. La inversió prevista per a aquestes actuacions és de 130.000 
euros aportats per l'Obra Social "la Caixa".  
 
El Departament de Cultura de la Generalitat, per la seva banda, actuarà com a 
interlocutor tècnic i assessor i supervisarà el projecte i la seva execució. Per 
últim, l'Ajuntament de Palamós és l'encarregat de la redacció del projecte i del 
seguiment de les actuacions. El conveni també estableix la creació d'una 
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comissió específica de seguiment del projecte amb representació de les tres 
institucions implicades. 
 
El Castell de Sant Esteve de la Fosca  

 
Les ruïnes del Castell de Sant Esteve de la Fosca es troben situades en un 
promontori estratègic al caire d'un penya-segat, entre la badia de la Fosca i la 
Cala s'Alguer de Palamós.  
 
La construcció data del segle XII, tot i que hi ha constància que va ser aixecat 
sobre les restes d'una vil·la romana que al seu torn estaven construïdes sobre 
un poblat ibèric. Les primeres referències documentals daten del 1277 quan 
Pere el Gran el va comprar per a crear el port i la vila de Palamós.  
 
Va ser testimoni d'importants batalles navals per la Corona d'Aragó i 
posteriorment va anar perdent importància com a fortalesa. Fou pràcticament 
enderrocat durant les guerres dels remences i restà abandonat fins que al segle 
XVI fou convertit en masia, ús que va tenir fins a mitjans del segle XX. Durant la 
guerra civil es va tornar a fortificar amb filferros i metralladores. 
 
En l'actualitat, l’entrada al recinte fortificat ha quedat desfigurada per la masia, 
avui enrunada, que s’hi aixecava recolzada en l’antiga construcció. Resta la 
part d’una torre baixa de planta rectangular, excavada en part a la roca natural, 
així com un mur i les restes d'una altra torre rectangular. 
 
El seu estat actual, de degradació progressiva, és la que fa urgent l'inici de les 
actuacions per a la seva restauració. Els treballs que es portaran a terme en 
primer lloc seran la consolidació i estintolament per a poder iniciar els estudis 
previs. Això inclou la redacció de plànols, un estudi històric i l'excavació 
arqueològica pertinent per a poder iniciar posteriorment la restauració. 
 
 
El programa Romànic Obert  

 
Aquest projecte de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”, 
segons el conveni signat l'any 2009, ha permès iniciar una nova línia d'actuació 
per a la conservació del patrimoni arquitectònic català, amb una aportació total 
de més de 18 milions d'euros per part de l'entitat, a efectuar entre els anys 
2008 i 2013. Això ha permès portar a terme dues accions paral·leles: una 
dirigida a la restauració i millora de monuments i elements romànics, i l’altra, a 
la difusió d’aquests béns patrimonials.  
 
Aquesta inversió per part de "la Caixa" permet actuar en aquests moments en 
un total de quasi 80 monuments i elements del patrimoni romànic català. Les 
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actuacions que s’hi fan inclouen, a més de treballs de restauració i conservació, 
intervencions arqueològiques, de sanejament, senyalització i adaptació a 
persones amb dificultats de mobilitat.  
 
Entre les intervencions que es porten a terme gràcies a la inversió de l'Obra 
Social "la Caixa" destaquen cinc de les esglésies romàniques de la Vall de Boí, 
declarades Patrimoni Mundial (Sant Joan de Boí, Sant Climent de Taüll, Santa 
Maria de Taüll, Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall i Santa Maria de Coll),  monestirs 
com el de Poblet, Santa Maria de Ripoll, Sant Pere de Casserres a les Masies 
de Roda, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau del 
Camp a Barcelona, Sant Miquel de Cruïlles, o Sant Quirze de Colera. Altres 
intervencions són les de la Catedral de Girona, Sant Cristòfol de Beget, el 
Campanar de la Catedral de Vic, Santa Maria d’Arties, Santa Maria d’Àneu, el 
Castell-Palau de la Bisbal d’Empordà . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 79 1296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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