Article: 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. No massa lluny hi ha la Torre de la Mixarda (BCIN). Els museus
i la Torre són espais visitables prèvia reserva a l'Ajuntament.
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. El pressupost de
consolidació del Pont del Diable ascendeix a 17.448,98 euros (+IVA) i 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).

