CASTELLS CATALANS
Nom del castell: Pallejà
Data de construcció: XVI
Municipi: Pallejà
Comarca: Baix Llobregat
Altitud: 41 m
Coordenades: E 1.996767 N 41.422025
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins del mateix nucli urbà.

El Castell de Pallejà és un castell-palau situat a la població de Pallejà. Data del segle XVI
i XVII i es troba a l’Avinguda Prat de la Riba
número 10 intacte i en bon estat.
Aquest castell va ser edificat per Ramon Martí
de Torrelles l’any 1590 sobre una torre anterior
documentada del 1179. Posteriorment, a la segona meitat del segle XVIII va ser reconvertit en
hostal.
L’any 1813, s’utilitzà com a caserna pel general Josep Manso, després d’apoderar-se d’ell
quan era ocupat per l’exèrcit francès. Durant
aquest assalt s’apoderà de cent-cinc cavalls, fent
presoners un oficial i quaranta soldats; posteriorment va obtenir el títol de comte del Llobregat
per les seves proeses bèl·liques en la lluita contra
els francesos. Més tard, el mariscal Suchet s’apoderà novament del castell i del poble de Pallejà.
Al segle XX, pertanyia a Doña María de los
Dolores de Chaves i Sentmenat, marquesa de
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Matilla. Quan aquesta morí l’any 1947, passà als
seus nebots, el marquès de Sentmenat i a la seva
germana la comtessa de Múnter; aquesta darrera,
cedí part de la casa a la parròquia per fer-hi actes
de caràcter cultural.
L’edifici
És un edifici quadrat de planta baixa i tres pisos. En el pis superior hi ha garites d’època posterior. L’obra va ser feta amb pedra i tàpia amb
estuc, simulant pedra. El portal és de punt rodó,
adovellat lluint al capdamunt l’escut nobiliari
dels Torrelles.
Tal i com es pot observar en fotografies antigues, el castell tenia adossades diverses construccions que van ser eliminades durant els anys
60 del segle XX, i durant els anys 90 d’aquest
mateix segle fou acuradament restaurat i actualment acull diferents serveis municipals de
l’Ajuntament de Pallejà, així com la Biblioteca
Municipal.
Informació extreta dels webs:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Pallejà
http://www.castellsmedievals.com/baix-llobregat/65palleja/279-castell-de-palleja
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