
Visites guiades a peu 
 

“Cristòfor Colom i la vila de Pals: La història 

mai explicada de la descoberta d’Amèrica” 
 

 

Pals (Baix Empordà) 
 

 

 

Sinopsi de la ruta 

 

Si volen conèixer la relació de Cristòfor Colom i la 

vila de Pals, no es poden perdre aquesta visita guiada pels 

carrers del meravellós recinte medieval d'aquesta vila 

empordanesa. En ells, descobriran per què molts dels 

personatges de la història oficial del Colom genovès es 

troben segons les últimes dades localitzats, a Pals. Una 

ruta basada en investigacions, a temps real, com l'última 

troballa del descobriment del negat port de Pals al s.XV, 

un port Reial i una vila Reial: Pals. Absolutament 

sorprenent! 
 

Els capitans Eanes Pinzón, Juan de Gamboa i un 

llarg etcètera de personatges i successos, acosten l'antiga 

vila Real de Pals a la veritat històrica del descobriment 

d'Amèrica. La participació real dels catalans, com Pere 

Margarit de Castell d'Empordà, (Baix Empordà) i d’altres, 

ens acosten no només Pals, sinó tot l'Empordà als fets del 

descobriment d'Amèrica tal com va desgranant aquesta 

trepidant ruta històrica. 

 

Acompanyada de documents, mapes i gravats i amb la col·laboració del Cercle Català 

d'Història, aquesta apassionant ruta ja ha atret a més de 1.500 persones a descobrir que hi ha de 

cert i de fals en la vinculació d'aquesta vila amb el descobriment d'Amèrica. 

 

Una ruta apassionant en un entorn paisatgístic i arquitectònic meravellós. Un misteri cada 

cop amb més llums que ombres. 

 

 

La ruta 

 

Introducció… 

 A finals del segle XV, els germans Colom de Barcelona fan costat a les institucions 

catalanes en la guerra civil que enfronta a aquestes amb el rei Joan II. Amb la vinguda a Catalunya 

de Pere IV, trobarem a molts personatges que anys després participaran amb l’almirall Colom en la 

gestà marítima més important mai realitzada. Posteriorment, la història ocultarà la gesta catalana de 

la descoberta d’Amèrica.  

 



Plaça de la vila… 

La història. El concepte d’”Espanya”. El concepte “Corona d’Arago”. Els cronistes. La 

deformació de la informació. 

 

Porta de la muralla… 

La vila marinera de Pals. El mercat del peix. La desaparició de tot arxiu referent a la vila. 

 

Pujada del castell… 

Exemples de documents manipulats. El castell de Pals. Una vila amb representació a Corts. 

 

Mirador… 

Els canvis en la costa. La torre Mora. Els llacs interiors. Mapes antics que ho mostren. 

 

Torre de les hores… 

La guerra civil catalana del s.XV. Els tres Comtes de Barcelona nomenats per la Diputació 

del General. La destrucció del castell. Els deutes dels vilatans amb els reis. Els Pinçon, els Gamboa, 

els Cossa, etc. 

 

Església de Sant Pere… 

Reconstrucció de l’esglèsia. Les capelles de Sant Domingo. La font de Fontanilles. El 

“Libro de los Hechos de los Castellanos”. 

 

Mirador d’en Pla… 

Els motius polítics de Colom. El problema dinàstic. El 

paper de Colom a la guerra civil. L’exili. 

 

Muralles i hospital dels pobres… 

La conquesta d’Eivissa i Jaume I. La construcció de les 

muralles. Bernat de Santa Eugènia. L’hospital dels pobres. Les 

ordes militars. 

 

Casa Rufina… 

Les Capitulacions de Santa Fe. Fray Juan Perez i Fray 

Juan Antonio de Marchena. Els historiadors castellans. Els Pera 

de Pals. 

 

Finalització… 

La guerra no marxà bé i després de molta sang i de fins i 

tot un matrimoni que podem considerar polític amb la germana 

de Pere IV d’on va nèixer en Ferran Colom, aquesta és va 

perdre i en Joan i en Lluís Colom marxaren a l’exili. En 

Francesc Colom habia mort dies abans de la pau de Pedralbes, i 

només en Guillem és va acullir a la amnistia. Poc després mort 

en Joan II, pujar al poder en Ferran II i amb ell continuar 

l’expansió catalana especialment a la mediterrània. Anys 

després, Joan Colom tornaria a Catalunya amb les relacions 

amb el rei recomposades, potser pel seus lligams reials pel 

matrimoni esmentat. A partir d’aquí, l’almirall Colom 
començar a gestar la gran expansió atlàntica de Catalunya. 
 

 



Contacte 

 

 

 

Cercle Català d’Història 
http://www.cch.cat 

 

MÍTIC Gestió Cultural 
http://www.mitic.cat 

http://www.facebook.com/mitic.cat 
 

E-mail: info@cch.cat 

Mòbil: +(34) 619-579-870 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


