Dissabte 8 de juny
Sortida Cultural a Batea
Postres

Places limitades. Inscripció prèvia a partir del
22 de maig a la Secció Local de la Biblioteca.
Preu: 30 euros.

Temporada primavera 2019

Biblioteca Pública de Tarragona
Fortuny, 30
43001 TARRAGONA
Telèfon: 977 240 331
bptarragona.cultura@gencat.cat

WEB: http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOG CINEMÚSICA: http://bptbloc.wordpress.com
BLOG BPT & TGN: CULTURA I PATRIMONIS:
https://bibliotecaiciutat.wordpress.com
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Mas de la Coixa
Rotonda Eix de l’Ebre s/n
43770 MÓRA LA NOVA
Telèfon: 977 401757
merce@irmu.org

WEB: http://www.irmu.org
FACEBOOK: Feu-vos amics de l’Institut
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HORARI
Dilluns de 15 h a 20 h
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h
Dissabtes de 10 h a 14 h
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA
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La recuperació del
castell d’Algars a Batea
a càrrec de Pere Rams i
Mercè Griñó
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La línia del Cinca:
les fortificacions de
la Generalitat de
Catalunya al front
d’Aragó
a càrrec de Josep Mª
Pérez i David Tormo
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La recuperació del Castell d’Algars a
Batea (Terra Alta)

a càrrec de Pere Rams i Mercè Griñó

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 Castell d’Algars, documentat ja al

El 25 d’agost de 1936, un mes després

segle XII, és una petita fortalesa

de l’inici de la guerra civil, el Comité

situada als límits entre Catalunya i

Central de Milícies Antifeixistes de

Aragó, dominant un pas del riu

Catalunya endegava un ambiciós pla

Algars

de

i

una

antiga

via

de

fortificacions

defensives

a

la

comunicació. Conquerit als sarraïns, els

rereguarda del front d’Aragó. En poc

Templers el converteixen en una

més d’un any, el Govern català va ser

bonica fortificació, símbol del seu

capaç de bastir una xarxa de punts

poder al límit del seu gran domini a

fortificats, amb búnquers, trinxeres

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

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

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

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

Terra Alta.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durant 2019 els treballs continuaran i permetran recuperar un dels pocs

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

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

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

