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Tossa de Mar. Recinte emmurallat de la Vila Vella
Recorregut que mostra l'ampli patrimoni historicoartístic de Tossa de Mar, entre el qual destaca l'antiga vil·la
romana i la Vila Vella emmurallada d'origen medieval. La ruta es completa amb la visita del Museu Municipal.
Per arribar a Tossa de Mar des de Santa Coloma de Farners es pren la C-63 en direcció sud-est fins a
Vidreres, es continua per la C-35 cap a Llagostera i, als 8 km, es troba una bifurcació i es gira a la dreta
per la GI-681.
El recinte emmurallat
Emplaçades en el promontori del cap de Tossa, les muralles de la Vila Vella, declarades Monument
Historicoartístic Nacional, són en l'actualitat l'únic exemple de població medieval fortificada que encara
existeix a la costa catalana.
Se'n conserva quasi la totalitat del perímetre original, amb murs de paret seca emmerletats, quatre torrasses
i tres torres cilíndriques rematades en la part alta per matacans.
Encara conserva bona part del passeig de ronda, les espitlleres per defensar-se i l'empostissat interior de
la Torre de les Hores que tenia el terra i les escales de fusta. S'accedeix al recinte a través d'un portal de
mig punt en què, antany, hi havia tres escuts d'armes. En el moment del seu màxim esplendor va arribar
a aplegar l'església d'estil ogival, ara en ruïnes, i unes vuitanta cases, de les quals moltes estan encara
habitades.
La seva història comença l'any 1186, quan un abat de Ripoll, en Ramon de Berga, monestir del qual Tossa
n'era l'alou, va concedir als habitants de la petita comunitat establerta a les muntanyes la carta de població
per establir-se en el promontori, que en aquella època s'anomenava Mont Guardí. Per tant, la construcció
original de les muralles es remunta a les acaballes del s. XII o al començament del s. XIII.
L'any 1387 es va portar a terme una reconstrucció que va donar-li l'aparença definitiva que ha arribat als
nostres dies.
A partir de la segona meitat del s. XIX, el recinte emmurallat va començar a ensorrar-se, però els successius
treballs de restauració realitzats els anys 1923, 1966, 1989 i 1990 han permès la seva recuperació i
consolidació.
Museu Municipal
El Museu Municipal ocupa l'antiga casa del batlle de sac o governador, l'edifici més noble del recinte
emmurallat de la Vila Vella. L'edifici va ser reconstruït en el s. XVIII, però no va ser convertit en Museu
Municipal fins a l'any 1935. Actualment ha estat restaurat i ampliat. En el decurs de la primera meitat de
la dècada dels anys trenta del segle passat, Tossa va acollir una important comunitat d'artistes nacionals i
estrangers tan reconeguts com Marc Chagall, Georges Kars, Olga Sacharoff, André Masson, Rafel Benet,
Pere Crèixams, Enric Casanovas, Francesc Domingo, etc. Va ser precisament amb la finalitat de deixar

constància d'aquest moment artístic tan productiu en la història de Tossa que es va fundar el Museu
Municipal.
A més d'aquesta important col·lecció d'art, en les sales del subsòl hi veurem les troballes arqueològiques
que donen fe de la presència de l'home en el nostre terme municipal des del Paleolític fins a l'alta edat
mitjana. Ocupa un lloc destacat en aquest Museu el mosaic de l'atri de la Vil·la Romana dels Ametllers,
que data del s. IV o V.
Església parroquial de Sant Vicenç
Situada a la plaça de l'Església, al centre de la vila. Va ser edificada el 1755 per substituir l'antiga església
gòtica del recinte emmurallat medieval.
La Torre de Can Magí
Aquesta torre, popularment coneguda com a Torre dels Moros, va ser edificada entre els s. XV i XVI com
a torre de guaita per protegir la vila de les incursions dels pirates turcs i barbarescos que periòdicament
arribaven a aquest indret des del mar.
Vil·la Romana
Construcció del s. I al s. V d. C. que consta de dos grups d'edificacions separades: una vil·la urbana, en un
nivell superior, i una vil·la rústica, en un nivell inferior. Destaquen els mosaics de la vil·la urbana, el principal
dels quals, el de l'atri, s'exhibeix, restaurat, al Museu Municipal.
Capella del Socors
Aquesta capella fou erigida a finals de l'any 1593.
Casa de Cultura
Antic hospital i convent de monges, construït el 1773.
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