
  

  

 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
El Castell de Rodonyà,  

una joia patrimonial de primera magnitud 
 
 
El passat dia 20 de gener es va fer l'entrega formal de les obres de rehabilitació del 
Castell de Rodonyà;  es dóna per acabat el condicionament del celler semisoterrat i l'ala 
septentrional de la segona planta del monument.  
 
Les obres, incloses en el projecte  Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra, 
permetran dignificar i utilitzar uns dels principals espais patrimonials de l’edifici en 
benefici de Rodonyà i de tota la comarca. 
 
Amb aquesta actuació, el Castell de Rodonyà es confirma com un dels grans atractius 
patrimonials de la comarca, de vista obligada. 
 
 
RODONYÀ, 12 de febrer de 2021.  Amb la signatura de l'acta de lliurament i recepció de l'obra per part 
del director de l'obra, l'arquitecte Albert Jené, després d'una visita a les obres amb els representants de 
Catalana d'obres del Penedès, SA, es donen per acabada aquesta nova fase de condicionament del Castell de 
Rodonyà, inclòs en el projecte FEDER Alt Camp: història i patrimoni.  
 
Després de la primera part de l’obra, la rehabilitació de l’ala septentrional de la segona planta del castell 
realitzada en els mesos de setembre i octubre, s'ha reformat el celler, semisoterrani, per habilitar-ho com a 
sala museïtzada entorn de la producció antiga del vi i poder acollir, per exemple, actes com tastos de vins, 
activitats que es preveu sigui un dels atractius turístics que acabin de complementar l’oferta que ja té 
Rodonyà. 
 
Els nous espais permetran impulsar el coneixement històric, cultural i patrimonial del Castell i del municipi 
de Rodonyà, augmentant així l'atractiu turístic de la comarca de l'Alt Camp. 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
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 és 
de 83.420,58 € (IVA no inclòs) i l'autor del projecte és l'arquitecte Albert Jené. 

Descripció tècnica de les obres  
 
Reforma i rehabilitació del Celler semisoterrat i de l'ala nord-est de la segona planta de l'edifici del castell. 
Aquest edifici, d'origen medieval-renaixentista, actualment allotja les oficines de l'Ajuntament, en altres 
espais que es van reformar en actuacions anteriors. L'antic Celler de la Planta Soterrani es divideix en dos 
espais: "Mina Fosca" i "Mina Gran". En aquesta actuació: l'espai de la "Mina Fosca" del Celler es 
restaura, reforma i rehabilita com a espai museístic visitable, que alhora pugui allotjar tasts de vins i altres 
activitats d'enologia; l'espai de la "Mina Gran" es rehabilita com a pas d'evacuació en cas d'emergència de 
l'espai de la "Mina Fosca" (aquest projecte no li preveu cap altre ús ni ocupació a la "Mina Gran"); l'ala 
nord-est de la Planta Segona es rehabilita per a allotjar activitats formatives (tallers, cursets...). Aquesta ala 
va ser reformada recentment, i el projecte preveu completar-la afegint-hi un cel ras i les instal·lacions de 
climatització, ventilació, enllumenat, contra incendis, electricitat, informàtica, etc. La superfície construïda 
a reformar és de 344,36 m². 
 
 



  

  

 
Planta 2: 
S’anul·laran les línies d'enllumenat i endolls de la planta 2 que estan alimentades des del subquadre de la 
planta 1 (sala de plens). Es retiraran les proteccions del subquadre de la planta 1. Les sales 2 i 3 de la planta  
2, al no tenir un ús definit, tindran la instal·lació mínima, consistent en pantalles led 60x60 al sostre per a 
il·luminar les sales i un endoll (existent) a la sala 3. Aquesta instal·lació s'alimentarà del subquadre existent a 
la planta 2 (zona serveis). La sala 3 tindrà 3 línies d'enllumenat independents protegides des del subquadre.  
 
La il·luminació es realitzarà amb pantalles de 60x60 cm, amb làmpades tipus led. La sala 3 tindrà 3 enceses 
amb interruptors situats dins de la sala. La sala 2 tindrà una sola encesa, situada a la sala 3.  
 
La sala 2 no disposa de ventilació. La sala 3 disposarà d'una instal·lació de ventilació connectada a la 
instal·lació general de l'edifici.  
 
S'instal·larà un punt d'accés a wifi al fals sostre de la sala 3, connectat al rack de comunicacions de l'edifici.  
 
Celler (anomenat Mina): 
La instal·lació de les sales s'alimentarà des d'un subquadre instal·lat a la Mina fosca. Aquest subquadre 
s'alimentarà des del quadre general de l'edifici, situat a la planta baixa. La Mina fosca tindrà unes línies 
d'enllumenat i unes línies d'endolls, segons plànols. S'instal·laran caixes encastades al paviment amb bases 
schuko.  La Mina gran tindrà unes línies d'enllumenat com a zona de pas, segons plànols. L'enllumenat serà 
de tipus convencional i d'emergència. Tota la instal·lació serà en muntatge superficial. La il·luminació de la 
Mina fosca es realitzarà amb llums leds encastats a terra i amb un carril trifàsic amb projectors. L'encesa es 
realitzarà amb un interruptor situat dins el subquadre de protecció. També disposarà d'un enllumenat 
general, amb banyadors de paret, que s'encendrà amb dos commutadors instal·lats un a cada accés. La Mina 
gran s'il·luminarà amb làmpades instal·lades al sostre. L'encesa es realitzarà mitjançant interruptors situats 
a la zona de pas entre les dues mines.  Tota la il·luminació es realitzarà segons s'indica en els plànols i en 
l'esquema unifilar, i els materials seran els definits en el pressupost o de característiques equivalents. A la 
Mina fosca s'instal·larà un punt d'accés a wifi a la sala 3, connectat al rack de comunicacions de l'edifici.  
 
Per les característiques de la sala no té instal·lació de ventilació.  
 
 

—————————————— 
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 



  

  

 
RODONYÀ: FIXTA TÈCNICA 

 
RODONYÀ (Alt Camp) 
Població: 480   
Superfície: 8,5 km² 
Ajuntament de Rodonyà  
Carrer de la Diputació, 4    
Tel. 977 628 528 
43812 - Rodonyà 
http://www.rodonya.altanet.org 
aj.rodonya@altanet.org 
 
 
 

ANNEX-1 

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. 



  

  

 
ANNEX-2 

 

Projecte  
“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, i del Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de 
Turisme de la Generalitat 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. 
  
 
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. 
 
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 


