CASTELLS CATALANS

TORRE ROJA

Nom del castell: Torre Roja
Data de construcció: XII
Municipi: Viladecans
Comarca: Baix Llobregat
Altitud: 22 m
Coordenades: E 2.022219 N 41.320296
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situada al costat del Parc de la Torre
Roja del nucli urbà de Viladecans.

La Torre Roja és una fortificació medieval situada a Viladecans i que originàriament s’anomenava Torre Burguesa perquè era on es controlava
la Quadra Burguesa, que era al territori sota la
jurisdicció del castell d’Eramprunyà.
Deu el seu nom al color roig característic de les
roques del territori de l’Eramprunyà amb les que
està construïda.Aquesta fortificació tenia una doble funció: talaia i torre de defensa. La torre fortificada de planta quadrada amb quatre pisos és
del segle XIII. Els pisos són coberts amb volta de
canó rebaixada, amb l’eix igual al dels seus arcs.
La porta principal, del mateix tipus que el d’un
recinte emmurallat, és d’arc de mig punt i dovelles de pedra, amb pas cobert i arc també a l’interior. Les edificacions annexes laterals són de començament del segle XIX, fetes per l’arquitecte
Francesc de Paula Nebot per encàrrec de Mercè
Pratsmarsó, propietària de l’edifici a l’època.
Història
L’edifici és documentat des del 1148. L’any 1265
la família dels Burguès, ciutadans de Barcelona,
adquiriren unes possessions al municipi, a les
quals integrarien la Quadra Burguesa, centrada
en l’antiga torre d’aquest nom i avui anomenada Torre-roja. El 1327 es documenten dues jurisdiccions diferents a Viladecans, però dins els
termes del castell d’Eramprunyà, arrel d’un litigi
de límits entre Pere Marc (senyor d’Eramprunyà) d’una banda, i Francesc Burguès (senyor
de Viladecans), Guillem de la Torre (del mateix
lloc) i Antiga (vídua de Pere Burguès) de l’altra.

Torre Roja de Viladecans

Sembla que és Guillem de la Torre qui s’hauria
d’identificar amb el senyor de la quadra de la
Torre Roja o Torre Burguesa, com també és anomenada.
El 1562 Enric d’Agullana vengué el lloc de
Viladecans i la torre Burguesa als Fiveller, que
aleshores posseïen la baronia d’Eramprunyà, a la
qual els llocs esmentats restaren integrats fins al
1625 que pervingueren als barons de Sant Vicenç.
Al segle XVIII n’era senyor Miquel de Torrelles,
que hi tenia a l’indret una casa i un fortí amb dues
peces d’artilleria.
L’edifici fou molt restaurat el primer quart del
segle XX. A final de la dècada dels 1970 fou utilitzada com a escola pública de forma provisional mentre es construïa el col·legi públic Doctor
Trueta al costat. Va servir també com a seu de la
Policia Nacional. L’edifici i els jardins annexes
han estat rehabilitats a la dècada dels 80. Actualment presideix una plaça a la qual dona nom, i a
l’interior està ubicada la seu de l’Àrea de Planificació Territorial i Promoció de l’Ajuntament de
Viladecans.
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