
Consell Comarcal de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54

25400 Les Borges Blanques (Lleida)
Tel.: 973 142 658

turisme@garrigues.cat
www.turismegarrigues.com

www.ccgarrigues.com
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CASTELL DE L'ALBAGÉS
Dels orígens del castell, ben poc se’n sap. Molt probablement les restes corresponen a una antiga torre de guaita àrab. L’any 1119 el comte 

Ramon Berenguer III donà a Guillem Dalmau de Cervera les dues terceres parts del terme de Castelldans, entre les quals hi hauria l’Albagés. Des-
prés de la conquesta de Lleida l’any 1149, el castell passà per diverses mans fi ns que el 1315 l’abat de Poblet, Andreu de Timor, comprà el castell 
i el lloc d’Albagés.

Entre 1643 i 1647, enmig de la Guerra dels Segadors, el castell  va ser saquejat  i cremat. Anys més tard (1688-1692), el castell de l’Albagés 
fou restaurat per l’abat Pere Virgili. Després de la desamortització del 1835, el castell passà per diverses mans privades fi ns que l’any 2010 se'n 
cedí la titularitat al consistori municipal.

Altres visites d’interès:   • Conjunt rupestre del Cogul ( 8 km)       • Pantà de l’Albagés

ALTRES RESTES DE CASTELLS

CASTELLDANS
A la part alta del turó situat davant del municipi hi ha vestigis de l’antic cas-

tell, d’època islàmica. S’han conservat dues cisternes fetes de maçoneria en-
cofrada, una de les quals encara manté la volta de mig canó; també s’ha des-
cobert un paviment de còdols disposats en cercles concèntrics. Encara hi són 
presents diversos fragments de murs perimètrics del castell, fets de carreus.

LA GRANADELLA

Les primeres referències del castell són de l’any 1181, quan Guillem III de 
Cervera (senyor de Juneda i Castelldans) cedia a Pere Mascarell la fortalesa 
àrab de la Granadella. Actualment en resten part dels fonaments, algun mur, 
part dels corrals posteriors a l’edifi ci i més de 70 sitges per a l’emmagatzemat-
ge de gra.

PUIGGRÒS

La primera referència del castell és de l’any 1190. Se'n conserven alguns 
murs amb fi nestrals gòtics i portals dovellats amb les armes dels senyors. Ac-
tualment està en procés de restauració.

•  A més a més a la comarca hi havia més castells, encara que de la majoria 
se'n conserva cap vestigi.

La Granadella

Castelldans

Puigggròs



CASTELL DE L'ALBi
La primera referència del castell data de l’any 1176, en un conveni establert entre el rei Alfons el Cast i Guillem de Cervera, on el rei li encoma-

nava diversos castells, entre els quals hi havia el “castrum de Albio”.
Es va construir en estil romànic i després gòtic, tal com es pot veure encara en les restes del celler i de la presó. A partir de l’any 1336 es va en-

grandir i es va convertir en un dels castells més sumptuosos de Catalunya. A final del segle XVI es va transformar en un palau d’estil renaixentista.
Els primers barons o senyors propietaris del castell de l’Albi van ser Guillem de Timor i la seua esposa (1202). Des d’aleshores, a l’Albi sempre 

hi ha hagut baró o baronessa. Els barons de l’Albi van destacar sempre en la història de les nostres terres catalanes com a militars, eclesiàstics 
i escriptors. Dos barons van ser virreis a l’illa de Sardenya (s. XV) i a la de Mallorca (s. XVII), i tres van morir en batalles: Rubinat (1461), Gaeta 
(1503), i Solsona (1655). Durant les guerres catalanes, els senyors del castell van donar suport a les pretensions reials del comte Jaume d’Urgell, 
del Príncep de Viana, de l’Arxiduc d’Àustria (Carles III) i de Carles VII. 

Actualment  és propietat de l’Ajuntament, que hi ha dut a terme una exhaustiva excavació arqueològica i unes obres de consolidació i restau-
ració per convertir-lo en un espai cultural.

Visites concertades trucant al telèfon de l’Ajuntament 973 175 004.
Preu: 3,5 euros/persona
Grups: infants i jubilats: 2 euros/persona 

Altres visites d'interès: 
• Ermita de Sant Cosme i Sant Damià, del segle XVII i restaurada 

l'any 1909
• Església de Santa Maria, d'estil renaixentista i façana barroca
• Nucli antic, carrer del Call, plaça porxada i carrer Major
• Pintures rupestres de la Vall de la Coma i de la Balma dels Punts

CASTELL DE L'ESPLUGA CALBA
Al bell mig del poble hi ha el majestuós castell de pedra, que fou construït entre els segles XIII i XIV, on hi havia antigament una fortalesa musul-

mana. El més destacat del castell és la seva arquitectura típica de l’Orde de Sant Joan, que veiem en altres construccions  com el castell de Roda.
Al castell es pot visitar l'Aula Magna, antic punt de trobada de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, i el pati d'armes, on podem veure una gran 

pica de pedra que es feia servir per guardar l'oli; també hi ha la sala de l'Orde de Malta i una sala d'exposicions.

Visites guiades concertades els diumenges a les 11 h, a les 12 h i a les 13 h 
(cal trucar als telèfons de l'Ajuntament 973 156 005 / 698 892 378).
• Adults : 3 euros/persona
• Infantil (de 8 a 14 anys): 1,5 euros/persona
• Grups: 2 euros/persona
• Fins a 7 anys és gratuït.

CASTELL PALAU D'ARBECA
El castell d'Arbeca corona el turó des d'on s'albira tota la plana d'Urgell, les muntanyes del Montsec, 

la serra de Prades i la serra de la Llena.  
El castell palau comptava amb una estructura de planta quadrada, estava envoltat d'un gran fossat 

com a element de defensa i presidit per la torre de l'homenatge, a la part de ponent, i franquejat per 
quatre torres més, la de les Dames, la dels Vents, la del Porgador i una quarta de la qual desconeixem el 
nom. Tenia dues galeries, construïdes entre la torres dels Vents i la de les Dames.  

S’accedia al castell palau a través del portal dels Tres Reis. Un altre element a destacar són les 365 
finestres, una per a cada dia de l'any, que completaven l'estructura; això ens dona idea de la magnitud 
de l'obra arquitectònica. 

Pot dir-se que des de l'acabament de la guerra civil catalana contra Joan II fins a la Guerra dels Se-
gadors, Arbeca és residència ducal. 

Totes les propietats dels ducs de Cardona van passar a pertànyer a la casa dels Medinaceli arran 
d’un contracte matrimonial i, en conseqüència, la Baronia d'Arbeca va passar a ser governada des de 
Castella. A mitjan segle XIX, amb la desamortització, fou venut en subhasta.

Visites i preus: Tel. 973 160 182
Les visites es fan els diumenges a les 12h. 
Punt de trobada, a l’oficina de turisme
Preu:  5 euros/persona
Grups: 2 euros/persona 
 

CASTELL DE LA FLORESTA
La història del castell s’inicià a finals del segle XII i fou propietat de les famílies 

nobiliàries dels comtes de Pallars, els ducs de Cardona i els ducs de Medinacelli.
Els estils artístics del gòtic, renaixentista  i barroc es troben reflectits en els 

seus finestrals, llars de foc i magnífics sostres teginats del segle XVI.
A la porta de la torre hi destaca l´escut de l’àguila bicèfala dels comtes de 

Pallars, que van deixar-hi l´empremta. A l’interior hi ha una exposició de tapis-
sos i pintures d’Edith Schaar.

El castell compta amb una part dedicada a allotjament.

Visites concertades: tel. 973 141 094 (Ajuntament) i 659 294 542.
Preu: 3 euros/persona. Inclou la visita al castell, al pou de gel i a la sala 

d’exposicions de treballs de la pedra.

 Altres visites d’interès:
• Pou de gel  • Sala d’exposicions de treballs de la pedra
• Església de Sant Blai • Creu de la plaça
• Poblat dels Castellots

Altres visites d’interès: 
• Fortalesa ibèrica dels Vilars
• Ajuntament i cooperativa modernista
• Església de Sant Jaume 
• Molí de l'Argilés
• Col·lecció sobre la Guerra Civil

Altres visites d’interès:
• Església parroquial del s. XVIII
• Molí antic de la Cooperativa Espluguenca
• Antiga fassina al soterrani de l’Ajuntament


