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El projecte global 
Engloba vuit 
municipis 
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 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. 

 Amb un pressupost total 
2.154.192,48 d’euros, ha obtingut 
cofinançament dels fons estructu-
rals 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, i del Pla Territorial de 

Foment del Turisme de la direcció  
general de Turisme de la Generali-
tat de Catalunya. Les dues 
subvencions obtingudes són de 
890.162,18 euros i 200.000 euros, 
respectivament. 

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. 

El conjunt d’actuacions 
presentades estableixen l’estratè-
gia 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.

ÀNGEL JUANPERE 

RODONYÀ 

Un edifici del segle XII que està 
plenament operatiu quasi 900 
anys després. El castell feudal de 
Rodonyà es troba des de fa anys 
en procés de rehabilitació, unes 
obres que han permès per exemp-
le habilitar l’immoble com a Casa 
de la Vila amb unes instal·lacions 
modernes però conservant el sen-
tit històric. Actualment, els tre-
balls se centren al soterrani, on 
s’està adequant l’antic celler, 
mentre que una altra part es con-
vertirà en una sala museïtzada. 

El Castell de Rodonyà és un 
dels edificis més singulars de la 
població. Documentat ja des del 
segle XII, durant el procés d’ex-
pansió feudal, fou el centre admi-
nistratiu de la Baronia de Ro-
donyà, jurisdicció senyorial sota 
el domini del grup familiar dels 
Tamarit. L’edifici actual és un clar 
referent de l’arquitectura senyo-
rial de traça renaixentista del 
Camp de Tarragona. L’Ajuntament 
va adquirir l’immoble el 1919 
quan ja es trobava en molt mal 
estat. En aquell només, només va 
habilitar l’ala de llevant per des-
tinar-la a usos públics, mentre 
que la resta s’anà degradant 
més.  

El castell és un edifici que està 
plenament integrat al centre urbà 
del poble, a prop de l’església, i 
forma part de la Ruta dels Cas-
tells de Gaià, la qual supera la 
frontera física de la comarca, es-
tenent-se fins a la Conca de Bar-
berà i el Tarragonès. La porta del 
castell és d’arc de mig punt i té 
dovelles de pedra disposades ra-
dialment. És de planta quadran-

gular i es conserven diversos arcs 
a la part baixa. L’edifici està coro-
nat per una filera de merlets que 
li atorguen un atractiu especial 
junt amb les finestres que conser-
ven la forma renaixentista. Pel 
que fa a l’interior, encara es po-
den observar les restes d’algunes 
parets i arcs que ens ajuden a fer-
nos una idea del seu aspecte con-
textualitzat a l’època. 

L’any 2009 van començar les 
obres del castell, les dependèn-
cies del qual s’han habilitat com 
a seu de l’Ajuntament i d’altres 
equipaments públics com la bi-
blioteca, la sala d’exposicions i 
espais polivalents. Una primera 
fase que va costar 1,3 milions 
d’euros. 

Però quedava una última fase, 
que se centra bàsicament en el 
soterrani. «És culminar el projec-
te», apuntava al Diari l’alcalde 
Enric Ferré. L’Ajuntament ja tenia 
intenció de tirar endavant amb 
les obres. Però quan va aparèixer 
la iniciativa “Alt Camp: història i 
patrimoni, les arrels d’una terra” 
no va dubtar en apuntar-s’hi. És 
un projecte cofinançat per la 
Unió Europea amb fons Feder 
que pretén recuperar edificis o 
espais del patrimoni històric, en 
aquest cas vuit de l’Alt Camp, en-
tre ells el de Rodonyà. 

Els treballs que es porten a ter-
me actualment serveixen per po-

rtir   
c r  cast  

   
atractiu turístic

Història. L’Ajuntament està rehabilitant dues zones 
del soterrani de l’edifici medieval per convertir-la 
una en un espai visitable i l’altra per fer-hi actes, 
com ara tastos de vins

a arrera fa e el 
projecte, a fer el proper 
a , er  la e t ac  

e l e c
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Estrena del Ball de Gitanes i Gitanos de Montblanc 

El Ball de Gitanes i Gitanos de Montblanc es presentarà 
públicament avui a les dotze del migdia a la plaça de Sant 
Francesc. Aforament limitat.

!
Obres de millora a Valls 

Durant les darreres setmanes, els Serveis Municipals de 
Manteniment de l’Ajuntament de Valls han fet obres de 
millora a les voreres del carrer Rafel de Casanovas, al Fornàs.

!

1. Zona del celler, on s’està actuant ara. 

2. L’antic pou –situat a l’entrada de l’edifici– que 

s’ha conservat i restaurat. 

3. Sala noble. 

4. Vista general del castell, on hi ha la Casa de la Vila. 

 FOTOS: ÀNGEL JUANPERE

sar en valor patrimonial el cas-
tell. Són en realitat tres actua-
cions, assenyala al Diari l’ar-
queòleg i historiador de l’art Isi-
dre Pastor. La primera consisteix 
en la posada en valor de la mina 
–el celler-. Es col·locarà un terra 
i quatre llums d’il·luminació pa-
trimonial, que fa la sensació de 
celler, on anaren a rajar els tres 
cups que hi havia dalt. «El celler, 
on hi ha una volta de canó, és 
l’ampliació soterrada de l’origi-
nal, que estava a la planta baixa 
al segle XVIII», recalca Pastor. El 
celler ocupa una gran nau semi-
soterrada coberta amb volta de 
canó que ha experimentat diver-
ses reformes. Va ser a la segona 
meitat del segle XVIII quan s’am-
plià per tal d’ocupar tota la su-
perfície entre la façana nord i el 
mur de tancament del recinte 
fortificat. 

La part exterior (mina gran) –
d’aproximadament 15x5 metres–
, que cobria entre la muralla i 
l’edifici, s’ha concebut com un 
espai «per posar en valor la cultu-
ra del vi del castell, especialment 
vinculat també amb l’aiguar-
dent». Permetrà acollir, per 
exemple, actes per al tast de vins, 
que esdevindrien un dels atrac-
tius turístics que més visitants 
podria atraure. 

El segon espai on s’ha treballat 
és una sala polivalent per fer-hi 
activitats, a la segona planta. 
Aquí s’hi preveuen fer activitats 
formatives, com ara tallers o cur-
sets. Aquesta ala va ser reforma-
da recentment, i el projecte pre-
veu completar-la afegint-hi un cel 
ras i les instal·lacions de climatit-
zació, ventilació, enllumenat, 
contra incendis, electricitat, in-

formàtica, etc. La superfície cons-
truïda a reformar és de 344,36 
m2. 

Les obres d’aquest d’arrer espai, 
igual que les del celler, s’acabaran 
enguany. 

La part final del projecte és 
l’equipament museístic, que es 
portarà a terme el proper any. 
Està previst que en determinats 
punts del castell hi hagi pantalles 
tàctils perquè la gent pugui 
conèixer la història de cadascuna 
de les parts de l’edifici. A la llarga 
es preveuen també fer visites 
guiades, que s’està promovent 
des del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp. «Amb la museïtzació el 
proper any –que també entra en 
el fons Feder- permetrà obrir al 

públic el castell de forma més se-
riosa», recalca l’alcalde. 

D’aquesta manera, els visitants 
podran endinsar-se a l’antiga pre-
só, el celler i també la sala noble 
dels senyors. Aquesta darrera 
conté l’ambientació antiga, amb 
mobles d’aquella època, que ac-
tualment es fa servir per quan 
venen autoritats signin en el lli-
bre d’honor.  

«Entre el castell, l’adquisició de 
l’edifici i del molí d’oli de la coo-
perativa fa dos anys, i la cova 
tanquem un apartat molt impor-
tant de Rodonyà en temes patri-
monials i culturals», conclou En-
ric Ferré.

ls s an s odran 
end nsar se a l an a 

res  el eller  a b  la 
sala noble dels senyors
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