
QUANT 
TEMPS FA 
QUE NO VEUS 
EL CASTELL 
DE MIRAVET?



L'HAS 
DE VEURE.
L'HAS
DE VIURE.



Com un soldat estoic que vigila el riu 
des de la seva talaia, el Castell de 
Miravet s’alça imponent i estratègic 
entre els meandres de l’Ebre, 
desafiant el pas de les guerres i dels 
segles. La fortalesa, construïda pels 
àrabs sobre les restes d’un poblat 
iber, va ser conquerida i transformada 
en monestir pels templers que hi 
van establir la seva seu provincial. 
El resultat d’aquesta transformació 
dels segles XII i XIII és un conjunt 
arquitectònic considerat un dels 
millors exemples d’arquitectura 
romànica de transició, religiosa i 
militar, de l’orde del Temple, a tot 
Occident.

A inicis del segle XIV i després d’un llarg 
setge, els templers van abandonar el Castell 
de Miravet i va passar a mans dels hospitalers, 
orde militar dedicat a l'atenció de persones 
pobres, malaltes i nens i nenes abandonats, 
fins a la desamortització de Mendizábal el 1835.

Les muralles de Miravet han sobreviscut en 
un exemplar estat de conservació a nombroses 
guerres, com la Guerra dels Segadors, la de 
Successió, la Guerra del Francès, les guerres 
carlines i la batalla de l’Ebre.

Avui, podem endinsar-nos en la ciutadella 
emmurallada com si fos un rusc medieval 
i passejar de nou per les cavallerisses i els 
magatzems, contemplar el refetor o admirar 
l’arc triomfal i la volta de canó de l'església 
romànica.

La consolidació d’una bona perspectiva 
narrativa, els continguts museogràfics i la 
senyalització interpretativa dels diferents 
espais ens ajuden a entendre millor com 
va ser la vida dels templers entre aquestes 
imponents muralles.

REDESCOBREIX EL 
CASTELL DE MIRAVET 
I ENDINSA'T EN LA 
FASCINANT HISTÒRIA 
DELS TEMPLERS A 
CATALUNYA
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CASTELL DE MIRAVET

Camí del Castell, s/n
43747 Miravet (Ribera d'Ebre)
T. 977407368
miravet.cultura@gencat.cat
http://monuments.mhcat.cat/castell_de_miravet

VISITES GUIADES
 
Dissabtes, diumenges i festius 
Telèfon de reserves: 977638329 
Horari de reserves: de dimarts a divendres 
reservesmonuments.acdpc@gencat.cat
Durada de la visita: 45 minuts

patrimoni.gencat.cat

El programa PATRIMONI EN ACCIÓ 
és una iniciativa conjunta de l'Obra Social ”la Caixa” 
i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, a través de l'Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, per fomentar l'ús i el 
coneixement del patrimoni català a tot el territori.
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