
Una gran obra que protegia la ciutat
LES MURALLES DE BALAGUER



La ciutat de Balaguer està envoltada de muralles des dels seus 
orígens. Antigament les muralles eren molt importants perquè 
servien per tancar les ciutats i defensar-les dels atacs 
exteriors.

Gràcies a la seva conservació, pots visitar les muralles gòtiques 
de Balaguer que segur que et sorprendran per la seva gran 
alçada, fins a 9 metres! Aquesta monumentalitat té una explica-
ció: quan es va fer la muralla gòtica, a la meitat del segle XIV, a 
les guerres s’utilitzaven noves màquines i canons de pólvora. 
Per tant, calia construir una muralla molt més alta i ben resis-
tent que pogués suportar els impactes dels projectils.

Per això, s’usà la tècnica constructiva de l’encofrat, que consis-
tia a muntar grans caixons de taulons de fusta que s’omplien 
amb morter de calç, pedra sorrenca i còdols de riu que es 
compactaven. Així es feien el murs i a poc a poc s’anava pujant 
la muralla. Les torres i portals o portes d’entrada a la ciutat 
completaven la construcció de les muralles.

Amb el anys i la transformació de la ciutat, les muralles de 
Balaguer van deixar de tenir el sentit defensiu pel qual es van 
construir, però van aparèixer nous usos pràctics com 
l’observatori de la Torre Blanca o Bombo durant la Guerra Civil 
espanyola.

A dia d’avui les muralles de Balaguer són testimonis de la 
història de la ciutat i ens ajuden a imaginar com vivien i es 
defensaven els seus habitants.LES MURALLES DE BALAGUER

Recorregut a través de 3 punts d’accés: 
C/ de la Botera després de creuar el portal de Gel.
Pl. de Cecília de Cominges, a l’església de Santa Maria.
C/ del Bombo. 
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