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CASTELLS CATALANS TORRE SOLSONA

Nom del castell: Torre Solsona
Data de construcció: XII-XVII
Municipi: la Seu d’Urgell
Comarca: Alt Urgell
Altitud: 755 m
Coordenades: E 1.449729 N 42.361412
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situada molt a prop de Castellciutat i 
la mateixa Seu d’Urgell.

La Torre de Solsona és una torre de defensa aï-
llada que constitueix l’avançada del castell de 
Ciutat, que fou construïda damunt d’un turó entre 
Castellciutat i la Seu d’Urgell i hi ha estat sem-
pre íntimament lligada, igual com la Ciutadella o 
Torre Blanca. El turó domina la totalitat de la Seu 
d’Urgell i totes tres fortaleses formaven un sis-
tema defensiu de primer ordre, gràcies a la seva 
excepcional situació: en tres turons separats per 
uns 500 m cadascun dominant perfectament l’en-
trada al pla de la Seu per la vall del Segre i per la 
Valira. Va exercir un paper destacat en la defensa 
de la ciutat el 1714.

Història

La construcció de la torre segurament fou degu-
da a la iniciativa dels vescomtes de Castellbò i 
no sembla difícil relacionar-la amb els impulsos 
fortificadors de Ramon o d’Arnau de Castellbò, 
cosa que situaria la data aproximada de la seva 
construcció cap a la segona meitat del segle 
XII.

Arquitectura

La torre, a uns 500 metres del castell, s’edificà 
en posició avançada. És més ampla que alta, de 
forma rectangular i amb volta interior. El conjunt 
està format per l’esmentada torre quadrangular, 
un dipòsit, un edifici annexat a la torre, un altre 
annexat a la muralla i una gran sala amb volta 
de canó. Tot el conjunt està envoltat per un llenç 
de muralla en diferents estats de conservació. La 
major part sembla obra d’inici del segle XVII, 
com si s’hagués bastit una petita fortificació so-
bre les restes de la primitiva torre, paral·lelament 
a la reconstrucció del castell de Castellciutat. 
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També la utilització del reducte fins a la darrera 
guerra carlina de segur que ha deformat conside-
rablement l’aspecte original del conjunt.

De l’edificació més antiga resten unes filades de 
còdols que no fan més d’un metre d’alçada a la 
part més alta i que suporten les parets de la tor-
re. La muralla és també del XVII, si bé proba-
blement fou feta sobre una d’anterior i ha estat 
enderrocada en diversos indrets. L’espai està ar-
ranjat per l’Escola Taller de la Seu d’Urgell i la 
presideix una estelada que es renovada cada cop 
que és fa malbé.

Plenament vinculades amb el castell, trobem pro-
peres les torres de Solsona, el fortí de la Paella i 
la Ciutadella, caserna militar bastida a principis 
del segle XVIII damunt la Torre Blanca en forma 

de dos migs baluards amb llurs costats flanque-
jats per una torre hexagonal.

Renovació de la Torre Solsona

L’any 2014 es van iniciar les obres de rehabili-
tació i de senyalització de la Torre de Solsona 
(Castellciutat) i el seu entorn, amb l’objectiu que 
pugui rebre visites públiques amb seguretat i co-
moditat. Les actuacions de rehabilitació es fan a 
la zona d’accés, a l’edific del polvorí, a l’exteri-
or del mateix polvorí, al mirador de la muralla, 
a l’exterior de la torre, a l’edifici del dipòsit, a 
l’edifici de la torre i a la mateixa muralla.

Aquestes obres de consolidació i adequació de la 
torre de Solsona s’emmarquen en la ‘Ruta 1714’ 
que impulsa el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya dins dels actes commemo-
ratius del Tricentenari de la Guerra de Successió 
(1714-2014).
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