
Visites, tallers i activitats educatives 
cada dia de la setmana amb prèvia concertació 

Horari
Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 14:00h

Castell de Concabella
C/de la Font s/n   
Tel. +34 973 554 151
www.concabella.cat 
castelldeconcabella@gmail.com
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EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL SIÓ

Des dels seus inicis com a torres de guaita i 
de defensa, passant per nombroses trans-
formacions fins a esdevenir castells, cases 
fortes i castells palau, molts d’ells van con-
tinuar habitats com a centres dels senyo-
rius fins a la seva abolició en ple segle XIX. 

L’últim tram del recorregut ens condueix 
per aquesta transició cap a l’època moder-
na, marcada per la crisi del món agrari i el 
bandolerisme, l’abandonament d’alguns 
castells i les successives transformacions 
fins al moment actual. Acabem la nostra 
mirada als Castell del Sió davant del repte 
de la restauració, preservació i difusió de 
tot aquest important testimoni i llegat de 
la nostra història.

La ruta dels Castells del Sió va des de Gàver (Sant Guim de Freixenet), 
on neix el riu Sió, fins a Balaguer, on desemboca al Segre. Al llarg del seu 
curs trobem un paisatge vestit d’història en forma de castells, torres de 
defensa, viles closes i molts altres elements patrimonials que ens parlen 
del llegat d’aquestes terres. La Ruta dels Castells del Sió de la Segarra va 
ser guardonada amb el Diploma Turístic de la Generalitat l’any 2O12. 

El Centre d’Interpretació dels Castells del Sió ens convida a fer 
un passeig per la història al voltant del riu Sió, compresa en 
dues grans etapes: l’expansió feudal i la pervivència del règim 
senyorial a l’època moderna.

El recorregut per l’espai interpretatiu s’inicia en el perío-
de d’expansió dels comtats catalans en la frontera superior 
d’al-Andalus i aborda com al llarg dels segles X, XI i XII, aquest 
territori va ser línia defensiva i espai d’encontre entre el món 
cristià i el món musulmà. 

L’exposició ens acosta als castells a través de les seves dife-
rents facetes: l’estructura, les funcions i les diferents tècni-
ques constructives; l’organització social de la senyoria feudal 
i la vida al voltant del castell tot veient-ne l’evolució des de 
l’època feudal fins a l’edat moderna.

Castell de les Pallargues


