Article: Apunts turístics de Rodonyà
No us perdeu: l'antic Castell de Rodonyà i l'Església Parroquial de Sant Joan Baptista. El Ball Parlat
de Sant Joan Degollat, a finals de juny, i l’oferta de productes agropecuaris i vitivinícoles justifiquen
una visita a aquest municipi.
El Castell de Rodonyà és un dels edificis més singulars de la població. Documentat ja des del
segle XII, durant el procés d’expansió feudal, fou el centre administratiu de la Baronia de
Rodonyà, jurisdicció senyorial sota el domini del grup familiar dels Tamarit. L’edifici actual és
un clar referent de l’arquitectura senyorial de traça renaixentista del Camp de Tarragona. En el
decurs dels darrers anys, ha estat objecte d’una rehabilitació integral que ha comportat la
recuperació de l’obra original i n’ha propiciat la posada en valor i la museografia. Les antigues
dependències s’han habilitat com a seu de l’ajuntament i d’altres equipaments públics com la
biblioteca, la sala d’exposicions i altres espais polivalents.
Entre els principals elements del patrimoni arquitectònic de la població hi ha l'Església
Parroquial de Sant Joan Baptista, de línies neoclàssiques i construïda al tercer quart del segle
XVIII i també el Sindicat Agrícola, un edifici de planta rectangular i amb una façana principal
de línies senzilles construït a començament del segle XIX com a centre social. Actualment acull
el cafè i la sala de ball del poble. També d’aquest període és l’edifici de la premsa de l’oli, on es
preserva íntegrament tot l’utillatge del procés d’elaboració de l’oli, que es va utilitzar fins a
finals de segle XX.
Pel que fa al costumari tradicional de la població, cal fer referència al Ball Parlat del
Degollament de Sant Joan Baptista, una obra de teatre popular de carrer, documentada ja des
del segle XIX, que és interpretada pels veïns de la població. Així mateix, també es conserva la
tradicional processó del Pa Beneït que es fa per festa major d’estiu i que recorre els carrers
del poble per tal de solemnitzar la benedicció de les típiques coques ensucrades.
El castell de rodonyà
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 Castells de Gaià, la qual supera la frontera física de la comarca,
estenent-se fins a la Conca de Barberà i el Tarragonès. La porta del castell és d’arc de mig punt
i té dovelles de pedra disposades radialment. És de planta quadrangular i es conserven diversos
arcs a la part baixa. L’edifici està coronat per una filera de merlets que li atorguen un atractiu
especial junt amb les finestres que conserven la forma renaixentista. Pel que fa a l’interior,
encara es poden observar les restes d’algunes parets i arcs que ens ajuden a fer-nos una idea
del seu aspecte contextualitzat a l’època.

Podeu consultar treballs publicats sobre el castell de Rodonyà a: https://altcamp.net/rodonya/
El celler
El celler ocupa una gran nau semisoterrada coberta amb volta de canó que ha experimentat
diverses reformes. Va ser a la segona meitat del segle XVIII que s’amplià per tal d’ocupar tota la
superfície entre la façana nord i el mur de tancament del recinte fortificat.
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 la
restauració del celler i de l’ala nord-est del Castell de Rodonyà és de 83.420,58 € (IVA no inclòs).

