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NOTA DE PREMSA 

La millora dels accessos de la Torre de la Mixarda, 
facilitarà l’afluència d’excursionistes,  

visitants i grups organitzats. 

La millora del vial de comunicació, inclòs al projecte  FEDER, Alt Camp: història i 
patrimoni, facilitarà l’accés al conjunt arquitectònic de la Torre de la Mixarda, Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN), al Pont del Diable i al jaciment arqueològic de la 
Cova del Gat. 

El projecte també contempla la senyalització del camí que facilitarà l’accés als 
excusionistes, BTT i als visitants individuals i a grups a l’aparcament de la Torre de la 
Mixarda. 

En breu començaran les obres en el Pont del Diable, segona fase de l’actuació, que 
permetran la consolidació dels terrenys on es recolza el pont, greument malmesos en 
alguns punts pels efectes de la circulaci ó del l’aigua del torrent. 

FIGUEROLA DEL CAMP, 8 de juny de 2020.  Han començat les obres de condicionament del vial de 
comunicació des del camí dels Masos -que comunica Figuerola amb Fontscaldes i Valls- fins a la Torre de la 
Mixarda. Ja s’ha fet la neteja de marges i vores i s’ha consolidat una part del vial mitjançant el corresponent 
moviment de terres. També s’ha incrementat parcialment la seva amplada, per millorar les seves condicions 
generals de circulació. El camí incorporarà també senyalització vertical de límits de velocitat, preferències 
de pas i de perill per zona inundable en tot el seu recorregut. 

En uns dies començaran les obres de millora de les defenses del Pont del Diable, segona fase d’aquest 
projecte FEDER. Les dovelles i el carcanyol del pont no presenten patologies remarcables, tot i que es fa 
evident la pèrdua de material dels junts i el desgast de peces de pedra, però el terreny en què es recolza 
presenta importants pèrdues de volum causades per l’erosió produïda per la circulació de l’aigua del torrent 
i cal reparar-la urgentment. 
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LA TORRE DE LA MIXARDA 
La Torre de la Mixarda és un monument històric amb la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), 
una torre de guaita i defensa del segle XVII que pertanyia al monestir de Poblet, a l'època dels “moros a la 
costa” i alberga en el seu interior el Centre d’Interpretació de les Torres de Guaita de la comarca.  

EL PONT DEL DIABLE 
El Pont del Diable, conegut també com a Pont del Moro, és d'origen medieval, possiblement construït entre 
els segles XII i XIV. Està situat a prop de la Torre de la Mixarda. Creua el torrent dels Masos d’est a oest i no 
es té clar si tenia ús d’aqüeducte de proveïment d’aigua o si servia de pas de vianants.  

LA COVA DEL GAT 
És una cova funerària on s'han trobat ossos, fragments de ceràmica, puntes de fletxes, drenes de collaret, 
monedes i restes de pintura rudimentària. És un jaciment arqueològic que l'any 1934 va ser intervingut pel 
doctor Salvador Vilaseca, tot i que la cova ja s'havia descobert amb anterioritat. Vilaseca la va classificar com 
a sepulcral d'època eneolítica (2000 aC), als inicis de l'Edat del Bronze. En els darrers anys s’hi han 
efectuat noves excavacions per part de la Fundació Privada Catalana per a l’Arqueologia Ibèrica. 

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra, inclou un conjunt d'actuacions 
impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l'Alt Camp amb cofinançament dels 
fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme 
de la Direcció  General de Turisme. L'import d'adjudicació de l'obra de condicionament del vial de 
comunicació des del camí dels Masos fins a la Torre de la Mixarda de Figuerola és de 97.282,28 € (IVA 
inclòs). 

Descripció tècnica de les obres  
Desmuntatge de senyals verticals  
Es durà a terme el desmuntatge amb recuperació de la senyalització vertical existent al llarg del camí. Els 
senyals es recuperaran pel posterior muntatge i les fonamentacions es retiraran i es duran a l’abocador.  

Neteja i esbrossada del terreny  
Es durà a terme la neteja i esbrossada del terreny al llarg de tot el traçat del camí. Es netejaran la malesa i la 
brossa existents en els marges i les vores. Aquests elements disposen en alguns punts d’una alta 
concentració de malesa i brossa que dificulta el drenatge de les aigües pluvials i afecta l’ample útil del vial. 
Per aquests motius es requerirà una neteja i desbrossada, per tornar a fer plenament funcional el drenatge i 
alhora per restablir íntegrament la dimensió útil de l’ample del camí.   Per l’estat actual d’afectació es 
considera que aquestes feines suposen netejar i esbrossar una amplada de fins a 75 cm a costat i costat del 
vial.  

Neteja i esbrossada de cunetes 
Es durà a terme la neteja i esbrossada de les cunetes existents al llarg de tot el traçat del camí. Es tracta de 
cunetes de tipus natural, de dimensions variables, que disposen en alguns punts d’una alta concentració de  
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malesa i brossa que dificulta el drenatge de les aigües pluvials, possibilitant que la làmina d’aigua acumulada 
desbordi pel mateix camí, deteriorant-lo. Per evitar-ho es requerirà una neteja i desbrossada de les cunetes.   

Demolició de paviments de formigó existent en mal estat  
Es durà a terme la demolició dels trams de formigó indicats en els plànols, donat que presenten un mal estat 
de conservació. Es retirarà la capa de ferm i el volum corresponent a una base addicional de 15 cm.  

Excavació per desmunt  
Es durà a terme l’excavació amb les cotes que es descriuen als perfils longitudinals, per dur a terme un 
anivellament general de la rasant, generant el desmunt necessari per compensar els trams que requeriran un 
terraplenat.  En els casos on s’indica als plànols que s’executarà tram formigonat, es durà a terme el rebaix 
addicional de 15 cm per formar la caixa de paviment en el terreny compacte, per conciliar la rasant del 
paviment final.  També es durà a terme l’excavació que pugui ser necessària per incorporar en els 
encreuaments amb els accessos a les finques privades els tubs de drenatge longitudinal que donaran 
continuïtat a les cunetes existents.  Aquestes feines d’excavació per desmunt es duran a terme 
simultàniament amb el reperfilat de la caixa, de tal manera que les terres de desmunt que no es puguin 
traslladar directament als trams de terraplenat, es traslladaran al punt d’abassegament.  

 Terraplenat  
Es durà a terme el terraplenat amb material de la mateixa obra en els trams indicats en els perfils 
longitudinals per assolir l’anivellament de la rasant, de tal manera que s’aconsegueixi la màxima 
compensació de volums de terra en l’execució. Aquesta operació es durà a terme simultàniament amb el 
reperfilat de la caixa, de tal manera que les terres de terraplenat que no puguin traslladar-se directament des 
de trams de desmunt, es traslladaran des del punt d’abassegament.  

Reperfilat i compactació  
Es durà a terme el reperfilat de la caixa amb motoanivelladora i posterior compactació al 98% de l’assaig 
Pròctor Modificat (PM). Aquesta operació es durà a terme simultàniament amb les operacions d’excavació 
per desmunt i terraplenat, de tal manera que les terres es traslladaran directament als punts d’intervenció 
més propers o si no pot ser es traslladaran al punt d’abassegament, d’acord amb el que millor correspongui 
amb el desenvolupament de l’obra.  

Drenatge longitudinal  
Durant l’execució de l’excavació per desmunt s’haurà previst el moviment de terra necessari per formar els 
accessos a les finques privades, en els que cal ubicar tubs de formigó de 40 cm, recoberts amb un cantell de 
10 cm de formigó, que garantiran la continuïtat de la funció de drenatge de la cuneta existent. El rebliment 
de terres i la compactació es durà a terme alhora que es faci el terraplenat, el reperfilat de la caixa i la 
compactació  del mateix tram.  

Drenatge transversal  
En els guals que s’indiquen en els plànols, es produeix un pas transversal de les aigües d’escorrentia pluvial 
sobre el camí. En aquests casos s’executarà un formigonatge al llarg de fins a 15 metres a banda i banda de 
l’eix del principal cabal de pas. El paviment formigonat serà de tipus armat sense additius, HF-4 MPa de 
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge  
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mecànic i acabat reglejat, armat amb malla electrosoldada a base de barres corrugades ME 20x20cm,  D:
8-8mm,6x2.2m B500SD.  

Addicionalment aquest formigonatge estarà protegit de l’impacte i el pas de les aigües a banda i banda, pel 
que s’executarà un tram d’escullera, al llarg d’una longitud de 2,5 m a banda i banda de l’eix del principal 
cabal de pas. L’amplada en la direcció de les aigües serà en els dos casos d’un metre. La seva profunditat en 
el terreny serà de 0,75 m. Aquests trams d’escullera es formaran a base de bloc de pedra granítica de 200 a 
400 kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió.  

Senyalització  
En els punts indicats en els plànols, es durà a terme el muntatge de les plaques de senyalització viària 
vertical, que suposaran la incorporació de límit de velocitat en els trams, així com la regulació de la  
preferència en l’accés principal al camí i la retolació que alerta del perill de la zona inundable que existeix al 
llarg del camí. La senyalització de zona inundable s’ha disposat en els extrems del camí, caracteritzant tot el 
seu traçat com a zona inundable.  En aquestes feines s’inclou el desmuntatge amb recuperació dels actuals 
rètols indicatius del camí, sobre pal de fusta, per la seva posterior reinstal·lació.  

—————————————— 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Per a més informació i descàrrega de fotografies i documents, entreu la website del projecte 
Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra: https://altcamp.net/ 

—————————————— 

Contacte premsa: 
TGD Comunica 
Rafel Fortuny - rafel@tgd.info - 696 496 571 
Mar Calbet - mar@tgd.cat -Tel. 977613326 

FIGUEROLA: FIXTA TÈCNICA 

FIGUEROLA DEL CAMP (Alt Camp) 
Població: 315   
Superfície: 22,7 km² 
Ajuntament de Figuerola del Camp  
Plaça de Sant Jaume, 1    
Tel. 977 630 175 
43811 - Figuerola del Camp 
http://www.figuerola.altanet.org/  
aj.figuerola@altanet.org 
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ANNEX-1 

Apunts turístics de Figuerola del Camp 
No us perdeu: fer la ruta literària pels carrers del municipi, feu-la amb família. Visitar els 
nombrosos museus públics i privats i caminar fins a la Torre de la Mixarda (BCIN) passant pel 
pont medieval del Diable. Des de Figuerola es pot fer una ruta circular per pujar al Tossal Gros 
(867 m) amb vistes increïbles a l'Alt Camp i a la Conca de Barberà.

Figuerola del Camp es troba a 474 metres d'altitud, al peu del Tossal Gros, formant un agrupament poblat 
al voltant de l'antic castell. El municipi comprèn l'agregat de Miramar, a uns 600 metres d'altitud amb 
boniques vistes al Camp i amb una església romànica molt recomanable. 

L'església parroquial de Sant Jaume és barroca i va ser bastida damunt de l'anterior església romànica 
dels segles XII-XIII. El Sindicat Agrícola és del 1921 i encara conserva un autèntic cafè, a l'antiga. Si voleu 
conèixer els racons del nucli antic i el patrimoni històric de tot el municipi és recomanable fer la ruta 
literària "Postals poètiques de Figuerola del Camp". Una activitat per fer-la amb família. A Figuerola hi ha 
una intensa oferta artística i arqueològica: Museu Etnogràfic i Històric Municipal  i tres museus de la 
Fundació Privada Catalana per a l'Arqueologia Ibèrica amb peces molt interessants. 

Seguint el camí en direcció a Fontscaldes, i a 200 metres del Mas d'en Llop, hi ha un senderó que condueix 
a la Cova del Gat. És una cova funerària on s'han trobat ossos, fragments de ceràmica, puntesde fletxes,  
drenes de collaret, monedes i restes de pintura rudimentària. No massa lluny hi ha la Torre de la Mixarda 
(BCIN), una torre de guaita i defensa del segle XVII, que pertanyia al monestir de Poblet, a l'època dels 
“moros a la costa”. Al seu interior hi trobem el centre d’Interpretació de les Torres de Guaita de la 
comarca. Els museus i la Torre són espais visitables prèvia reserva a l'Ajuntament. 
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ANNEX-2 

Projecte FEDER  
“Alt Camp: Història i Patrimoni, les arrels d'una terra” 

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, que ha estat impulsat de forma conjunta per 
vuit municipis sota el paraigua ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Camp, es presenta amb la voluntat de 
recuperar edificis i/o espais del patrimoni històric, arquitectònic i cultural d’aquestes poblacions i, a la 
vegada, desenvolupar una oferta turística singular que permeti el posicionament turístic de l’Alt Camp. 
  

Pressupost 

El projecte, amb un pressupost total 2.154.192,48 d’euros (IVA inclòs), ha obtingut cofinançament dels 
fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local, que permeten finançar projectes que 
tinguin com a finalitat principal la promoció econòmica mitjançant el turisme i la valorització dels espais 
naturals i del patrimoni cultural. La subvenció obtinguda és de 890.162,18 euros. 

Aquest projecte s’emmarca en la darrera convocatòria de l’eix 6 del Programa Operatiu d’Inversió en 
Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat d’Inversió 6.3, relativa a la 
conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i amb l’objectiu de 
fomentar el turisme. El període d’execució del projecte és 2018 – 2020. 
  

Fons FEDER 

El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les 
regions. El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu promoure un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de l’estratègia 
Europa 2020 i la seva implementació a Catalunya. 

Alt Camp: Història i Patrimoni 

La selecció del projecte presentat permetrà una important inversió a la comarca que tindrà un impacte 
determinant sobre la recuperació i valorització del patrimoni cultural i històric, crearà ocupació directa i 
indirecta i suposarà un impuls considerable a l’oferta turística de l’Alt Camp. 

La finalitat del projecte presentat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp és la restauració, recuperació i 
revalorització del seu patrimoni històric i cultural per a l’ampliació de l’oferta turística, cultural i patrimonial 
de la comarca, fent-la més competitiva, atractiva i de qualitat. El projecte és una oportunitat per fer arribar el 
llegat històric de la comarca a la ciutadania i al visitant. 
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El conjunt d’actuacions presentades estableixen l’estratègia unificada i integradora de la comarca per tal de 
contribuir a reforçar l’oferta turística, cultural i patrimonial del territori. Amb aquesta operació es fa una 
aposta de futur per dinamitzar l’economia i generar, com a conseqüència, un creixement de l’ocupació 
laboral i per garantir l’equilibri territorial. 

Aquesta estratègia ha de permetre el posicionament de l’Alt Camp, en l’àmbit nacional i internacional, com 
a comarca amb un producte turístic i cultural atractiu i potent; consolidar l’oferta emmarcada sota el 
paraigua de La Ruta del Cister, i aprofitar les sinergies de les comarques veïnes, tant de l’interior com de la 
Costa Daurada, i del conjunt de Catalunya en pro d’un desenvolupament territorial i econòmic sostenible i 
valuós i de la recuperació del patrimoni arquitectònic i històric del país. 
  
L’execució de les diferents actuacions distribuïdes arreu del territori aportarà valor i infraestructures 
comunes, sumarà recursos a l’oferta turística actual i marcarà objectius compartits per millorar l’oferta 
turística i cultural de la comarca de l’Alt Camp. 
  
Consell Comarcal de l’Alt Camp 
FEDER 2014-2020 – Projecte 070218
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