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El Centre d’Interpretació de la Línia 

XYZ comprén tres temàtiques 

interrelacionades: de contextualit-

zació del conflicte i justificació de 

restes bèl·liques a Almenara; 

d’explicació dels combats i la vida 

dels soldats i de la importància de 

la rereguarda en el manteniment 

del front.
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La Línia XYZ es va planificar el 3 de maig 

de 1938 per una comissió presidida per 

Tomás Ardid i la seua construcció va estar a 

càrrec de la Comandància General

d'Enginyers del Grupo Ejércitos de la Regió 

Central. Aquesta va ser la franja de territori 

més fortificada de la Batalla de Llevant i 

escenari de les principals batalles. El seu 

traçat discorre entre la Llosa (Castelló) i 

Santa Cruz de Molla (Conca).

En la construcció de la Línia XYZ van

treballar més de 14.000 persones i

s'enfrontaren quasi mig milió de soldats: 

220.000 per la part republicana i 260.000 

per la part revoltada, aproximadament.

El Centre d'Interpretació de la Línia XYZ 

respon a la necessitat d'ampliar els recursos 

turístics d'Almenara i també a la mancança 

de llocs de memòria per conéixer la història 

des del punt de vista militar i social.

A partir del Patrimoni de la Guerra Civil es 

pretén introduir a les persones visitants en 

el coneixement i percepció històrica del 

conflicte, així com valorar el llegat històric 

més enllà de les fonts escrites, açò és 

atenent a la presència física i a les causes 

que determinaren la seua existència.

La Línia XYZ, 
també

coneguda com a 
Línia Matallana, 
va tindre com a 

objectiu parar 
l’avanç 

franquista cap a 
València.


