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Conferència  
La recuperació del  

castell d’Algars a Batea  
a càrrec de Pere Rams i 

Mercè Griñó 

 Segon 
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  Primer 
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Dimecres 24 d’abril   
Conferència   

La recuperació del Castell d’Algars a  
Batea (Terra Alta)   

a càrrec de Pere Rams i Mercè Griñó 

Dimecres 22 de maig  
Conferència  

La línia del Cinca: les fortificacions de la 
Generalitat de Catalunya al front d’Aragó 

A càrrec de Josep Mª Pérez i David Tormo 

El 25 d’agost de 1936, un mes després 

de l’inici de la guerra civil, el Comité 

Central de Milícies Antifeixistes de 

Catalunya endegava un ambiciós pla 

de fortificacions defensives a la 

rereguarda del front d’Aragó. En poc 

més d’un any, el Govern català va ser 

capaç de bastir una xarxa de punts 

fortificats, amb búnquers, trinxeres 

cobertes, posicions d’artillera, dipòsits de munició… al llarg de tota la rereguarda 

del front aragonès, des de Broto, al Pirineu d’Osca, fins a Horta de Sant Joan, a la 

Terra Alta. 
 

La magnitud d’aquella empresa no va passar desapercebuda a l’enemic, que aviat 

va rebre informes dels seus agents sobre l’evolució de les obres i les seves 

característiques. Aquesta informació, sumada a l’esfondrament de les línies 

republicanes del front aragonès el març de 1938, que esdevingué una veritable 

desbandada, feu que la major part de la ínia defensiva de l’eix Cinca-Algars no 

complís amb la funció per a la qual s’havia construït. 
 

Vuit dècades després es conserven bona part del conjunt d’aquelles fortificacions, 

distribuïdes en quatre sectors: Boltaña, Montsó, Fraga i Gandesa. A partir 

d’aquests vestigis i de la documentació que es conserva als arxius militars, es 

ressenyen les motivacions, els orígens i les vicissituds de la seva construcció, així 

com el valor estratègic de cadascuna de les posicions que la formaven. 

  Primer 

plat 

 Segon 

plat 

El Castell d’Algars, documentat ja al 

segle XII, és una petita fortalesa 

situada als límits entre Catalunya i 

Aragó, dominant un pas del riu 

Algars i una antiga via de 

comunicació. Conquerit als sarraïns, els 

Templers el converteixen en una 

bonica fortificació, símbol del seu 

poder al límit del seu gran domini a 

Catalunya, la Batllia de Miravet. Amb els hospitalers, la construcció s’ampliarà, 

sobretot, amb la capella de Sant Joan d’Algars, situada als peus del castell.  

 

L’abandó durant molts segles va portar a la quasi total desaparició. Fins als 

anys setanta del segle passat encara es conservava una cantonada d’una torre 

emmerletada,  un petit pany de muralla i un gran arc ogival.  

 

L’any 2017, l’ajuntament de Batea, amb la col·laboració econòmica de la 

Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, va iniciar els treballs 

d’excavació i de restauració del conjunt: el castell, la capella de Sant Joan, la 

sagristia i un magatzem annex. Les excavacions de les campanyes de 2017 i 

2018 han permès deixar al descobert el perímetre superior del castell, trobar la 

porta d’entrada al recinte, documentar tres arcs ogivals més i unes escales 

d’accés a una torre, així com consolidar part d’un baluard del nivell inferior. 

Durant 2019 els treballs continuaran i permetran recuperar un dels pocs 

exemples constructius de l’Orde del Temple al sud de Catalunya. 

 

 

 

 


