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El Castell de Sant Esteve està ubicat entre la platja de La Fosca i la cala S’Alguer, en 

un indret privilegiat a nivell paisatgístic, de cara a mar sobre un penya-segat. Assentat 

presumiblement sobre una vil·la romana, és adquirit pel rei Pere II el Gran a Dalmau 

de Palol, senyor de Vulpellac, el 1277, per 6.000 sous, juntament amb el territori que 

l’envolta. L'interès de Pere II el Gran és la construcció d'un port reial al nord de 

Barcelona, que es farà al lloc veí de Palamors, i serà l'origen de la vila. 

A finals del s. XVIII havia perdut definitivament 

el sentit defensiu de l'edifici i s'havia convertit en 

un mas, raó per la qual s'hi van afegint noves 

construccions per tal d'ajustar-se a aquesta 

funcionalitat.  

A mitjans del s. XX s'abandona el mas en què 

s'havia convertit i comença un procés de 

degradació de l'edifici que farà que, a principis del s. XXI, sigui eminentment una ruïna.  

El 2011 l'Ajuntament de Palamós va passar  ser el titular del Castell de Sant Esteve i 

és en aquest moment que s'inicien els treballs de conservació de l’estructura. Després 

d'una sèrie de tasques de neteja i desenrunament es va consolidar  l'edifici amb el 

seguiment de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 

i el finançament de la Fundació "La Caixa", en el marc del programa Romànic Obert.  

Els treballs de restauració culminen el 2014, amb la consolidació de les restes per tal 

d’aturar els processos de degradació que patien, la restitució d'una part de les 

estructures per assegurar l’estabilitat del conjunt i la realització de tasques de 

sanejament per aturar la degradació dels murs. Per últim, s'instal·len elements de 

protecció per permetre un itinerari de visita a l'edifici amb garanties de seguretat. 

L’edifici està protegit, des de l’any 

1949, pel Decret de 22 d’abril de 

Protecció de Castells Espanyols (R-I-

51-5985) i declarat bé cultural 

d’interès nacional, d’acord amb la Llei 

9/193, de 30 de setembre, del 

patrimoni cultural català.  

L’ús de l’espai del Castell de Sant Esteve estarà subjecte a l’elaboració d’un 

reglament d’usos perquè els ciutadans puguin gaudir de l’espai. Mentrestant, es 

podrà sol·licitar el seu ús, presentant una sol·licitud genèrica, fent manifestació 

expressa del motiu per al qual es demana, i presentar-la a l’OAC de l’Ajuntament 

de Palamós. 

Cal tenir en compte els següents  condicionaments: 

 Dificultat en els accessos al recinte per al trànsit rodat. D'una banda, no existeix 
cap aparcament públic a les proximitats i l'accés directe a l'edifici amb vehicles de 
transport de mercaderies no és possible. D'altra banda, el Castell no és accessible 
de forma autònoma a les persones amb discapacitat i/o amb mobilitat reduïda. 

 L’espai del Castell no disposa de serveis, ni és possible la instal·lació in situ de 
sanitaris portàtils. Tampoc disposa de cap punt de connexió a la xarxa de 
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subministrament d’energia elèctrica  ni disposa de  cap tipus d’instal·lació elèctrica, 
ni disposa de cap punt de connexió a la xarxa d'abastament d'aigua. 

 L'espai ni les immediacions compten amb cap tipus de servei o instal·lació per a la 
recollida d'escombraries. 

 Les restes del Castell no disposen de coberta i, per tant, la celebració d'activitats 
està supeditada a les condicions meteorològiques.  

 El Castell de Sant Esteve està declarat BCIN, per tant, les activitats a 
desenvolupar han de ser el màxim de respectuoses amb les restes 
arquitectòniques conservades. No es podrà realitzar cap actuació sobre les restes 
estructurals i el subsòl (anivellaments, rases, forats, instal·lacions...). 

 

 

 


