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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, 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.  
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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.  
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Obres acabades 
 

Figuerola del Camp 
 

 

 

 

Figuerola del Camp ha acabat les obres al Pont del Diable i a 
la Torre de la Mixarda 

 

El Pont del Diable, d’estructura medieval, torna a mostrar tota la seva 
esplendor.  
Amb el reforç de l’estructura del Pont del Diable, han finalitzat les obres de 
millora del patrimoni turístic del municipi de Figuerola del Camp, incloses en el 
projecte FEDER, Alt Camp: història i patrimoni.  
També s’han finalitzat les millores en el vial de comunicació 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, inclòs en el 
projecte FEDER.  
La neteja i senyalització del camí facilitarà l’accés en vehicle als visitants fins 
l’aparcament de la Torre de la Mixarda, a pocs minuts dels tres elements 
patrimonials. 
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Aquest passat mes d’agost s’han acabat les obres de millora de les defenses del Pont del 
Diable, segona fase del projecte Alt Camp: Història i patrimoni, les arrels d’una terra al 
municipi, que han permés consolidar el terreny on s’assenta el pont. El terreny on es 
sustentava el pont tenia unes evidents pèrdues de volum causades per l’erosió de l’aigua 
del torrent dels Masos que el pont creua i amenaçaven greument la seva estabilitat.  

 

 
També han finalitzat 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. S’han 
adaptat cinc quilòmetres de camí, netejant les vores i els matges i incrementant la seva 
amplada en alguns trams. També s’ha incorporat senyalització vertical per als vehicles, amb 
límits de velocitat, preferències de pas i de perill per zona inundable en tot el seu 
recorregut.  

Amb aquestes obres es consolida el projecte turístic i patrimonial de Figuerola del Camp i 
augmenta el poder d’atracció de visitants de l’Alt Camp.  
 

El pressupost d’arranjament de consolidació del Pont del Diable ascendeix a 17.448,98 
euros (+IVA) i ha estat dirigit per l'arquitecte Albert Jené; 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) i l'ha dirigit l'arquitecte Jordi Fabregat.  
 

Per a més informació: https://altcamp.net/finalitzats/ 
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Puigpelat 
 

 
L'entorn del Pi de Puigpelat s’ha convertit en un nou atractiu 
turístic comarcal.  

 

Amb la signatura de l'acta de lliurament i recepció, es van donar per acabades 
les obres de condicionament de l'entorn de la Bassa Vella i del Pi de Puigpelat.  
La descoberta d'un antic pou de pedra seca i la Covid-19 van endarrerir les 
obres fins a finals del passat mes de juliol.  
Les obres han dignificat l'entrada més emblemàtica al poble, que dóna accés a 
l'església i l'ajuntament a través d'un portal del s. XIII.  
L’entorn del Pi de Puigpelat representa un nou atractiu turístic per la comarca, 
on destaca el treball de la pedra seca, en un entorn natural i paisatgístic 
singular.  
La nova senyalització de camins converteix l’espai en un punt de trobada de 
diverses rutes i excursions.  
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L'entrega formal de les obres de remodelació de l'entorn del Pi, incloses en el projecte Alt 
Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra, es va dur a terme el passat dia 8 d'octubre, 
amb la signatura de l'acta de lliurament i recepció de l'obra per part del director de l'obra, 
l'arquitecte Rafel Cabré, i de la tècnica d'Assistència Municipal del Consell Comarcal de l'Alt 
Camp, Adriana Cortasa, després d'una visita a les obres amb els representants de Rempic 
STA, l'empresa adjudicatària.  

La finalització de les obres, iniciades el passat novembre de 2019, deixa un magnífic espai 
per al centre d'interpretació a l'aire lliure de les construccions de pedra seca, una gran zona 
de passeig per a vilatans i visitants i un punt d'inici o de pas obligat de moltes rutes i 
excursions per la comarca de l'Alt Camp, gràcies a la nova senyalització i a què és punt de 
connexió de diversos camins importants que creuen el territori. Un aspecte a destacar és la 
rehabilitació del pou de pedra seca del s. XVIII-XIX, que es va descobrir mentre es feien les 
primeres obres d'enderroc, pou que ha quedat perfectament integrat en el conjunt de la 
remodelació de la zona.  

Amb la transformació que ha sofert l'entorn del Pi, Puigpelat ha adquirit un important 
atractiu turístic que, a la vegada, dóna més valor a la resta del seu patrimoni cultural i 
monumental.  

L'import d'adjudicació de l'obra és de 301.916,55 €, al que s'ha de sumar 26.451,37 € (IVA 
inclosos), cost de les obres de recuperació del pou. El projecte l'ha dirigit l'arquitecte Rafel 
Cabré. 

Per a més informació: https://altcamp.net/finalitzats/ 

 

 

 

 

Rodonyà 
 

 

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. 
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Aquest passat dia 20 de gener, 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 dóna 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 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 i director del projecte és l'arquitecte Albert Jené. 
 

Per a més informació: https://altcamp.net/finalitzats/ 
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Obres en procés 
 

El Pla de Santa Maria 
 

La Fàbrica del Pla recupera el seu aspecte original  
 

 
 
Les façanes de La Fàbrica del Pla de Santa Maria s’estan acabant de restaurar. 
El conjunt recupera l’aspecte original.  

S’ha restituït la forma original de les finestres del bloc d’oficines de l’entrada.  
L'obra es recepcionarà el proper dilluns, 15 de febrer, avançant dos mesos la 
data inicial del 9 d'abril.  
 

Les obres de restauració a l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Santa Maria (Bé Cultural d’Interès 
Local - BCIL), s'estan desenvolupant sense entrebancs. Ja s'ha realitzat l'arranjament dels 
desperfectes de les façanes, tant les de la part que dóna al Passeig del Pla, que inclou les 
naus, la porteria, els magatzems i l'antiga fusteria, com les que donen a l'Avinguda Gaudí i 
la restauració de les portes dels antics magatzems.  
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Amb les façanes ja reparades i pintades, l'edificació té un aspecte molt més atractiu. S’han 
refet les obertures de les finestres del bloc d’oficines a l’esquerra de l’entrada, que 
recuperaran l’aspecte que tenien el 1916, quan es va construir l’edifici. Al bloc de la dreta, 
que actualment acull els lavabos de l’espai firal, ja es van rehabilitar anteriorment.  

A la façana de l’Avinguda Gaudí, també reparada i pintada, s'ha obert un nou accés per a 
vehicles que permetrà conservar l'antiga porta de fusta, de mides massa justes per a 
vehicles grans.  

També s'ha retirat part de l'antic mur i s'ha instal·lat un nou reixat, amb el que es donarà 
visibilitat a aquesta part de les naus. La reixa també separarà la part rehabilitada de la que, 
en un futur, serà una nova residència i centre de dia per a gent gran.  

 

L’autora del projecte del Pla de Santa Maria és l’arquitecta Montserrat Oliva i Boada, i 
l’import d’adjudicació de les obres és de 218.361,29 € (IVA inclòs).  

 

Per a més informació: https://altcamp.net/documentacio/ 

 

 

 

 

 

 

Vallmoll 
 

 

Es consolida el Castell de Vallmoll com un dels grans atractius 
de la comarca  
Es preveu recepcionar les obres de restauració del Castell de Vallmoll, incloses 
en el projecte Alt Camp Història i Patrimoni, el proper dia 24 de març.  

Les obres permetran accedir a l’interior de l’emblemàtica torre oest.  
Una innovadora solució permet eliminar els reforços metàl·lics exteriors de la 
torre oest i prescindir d’una anacrònica escala des del pati per accedir a la 
coberta.  
En aquesta fase està prevista la instal·lació d’il·luminació exterior des dels 
patis interiors.  
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La rehabilitació del Castell de Vallmoll pren forma amb la desaparició dels reforços 
metàl·lics exteriors de la torre oest S7, originària del segle XV, que ara compta amb una 
estructura metàl·lica interior que la consolida i que alhora serveix com a suport de la nova 
escala de comunicació vertical entre les tres plantes de la torre. L’entrada a aquesta torre -
fins ara sense accés, ja que antigament s’hi accedia a nivell de planta entresòl i primera- es 
realitzarà des de la torre S8 adjacent, que fou incorporada com a torre de telegrafia òptica 
del segle XIX, que sí disposa d’una obertura a planta baixa i que dóna al pati oest. Amb 
aquesta solució s’evita la instal·lació al pati d’una escala metàl·lica.  

En el pati oest es procedirà a la recuperació de diferents restes arquitectòniques i 
arqueològiques. Ja s'ha fet la restauració de les façanes interior del pati del castell i la 
consolidació del basament de la torre de defensa de la porta d'entrada del castell.  

Un nou paviment de sauló, amb mescles polimèriques i morters de calç, protegirà el sòl del 
pati est dels danys que l'aigua de pluja hi pugui provocar per escorrenties i es consolidarà el 
coronament dels murs que l'envolten.  

Les obres de restauració del Castell de Vallmoll incloses en el projecte Alt Camp Història i 
patrimoni se sumen a les quatre fases de restauració anteriors fetes al castell i donaran més 
prestància i visibilitat al monument.  
 

L’autor del projecte del Castell de Vallmoll és l’arquitecte Miquel Orellana Gavaldà i l’import 
d’adjudicació de la restauració de la fase V del Castell de Vallmoll és de 335.082,66 € (IVA 
inclòs).  
 

Per a més informació: https://altcamp.net/documentacio/ 
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Picamoixons 

 

Ca l’Orga de Picamoixons esdevindrà el nou Centre 
d’Interpretació de l’Oli de l’Alt Camp.  

 
El Centre d’Interpretació de l’Oli és un dels projectes que forma part del 
programa FEDER Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra.  
La rehabilitació de les naus de ca l’Orga es redacta reconsiderant l’ús original 
de naus agrícoles i la necessitat d’un espai amb les dimensions necessàries per 
ubicar-hi un centre didàctic dedicat a l’elaboració de l’oli, producte de la 
nostra comarca reconegut internacionalment.  
L’edifici constitueix un referent de l’arquitectura agrícola catalana del segle XIX 
i permetrà donar a conèixer la producció d’oli mitjançant el mètode tradicional 
al trull, una tasca de gran valor industrial, cultural i històric.  
Les obres de rehabilitació, que es preveu recepcionar el proper dia 15 de juliol, 
permetran recuperar un edifici, catalogat BCIL, ubicat al centre del poble, a 
tocar de l’Ajuntament.  
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La recuperació de les naus com a centre d’interpretació permetrà acabar la intervenció dins 
el conjunt de ca l’Orga, salvaguardant aquest patrimoni tan característic d’arquitectura 
agrícola del s. XIX català.  

Ca l’Orga en realitat el componen quatre edificis: l'habitatge que havia estat la casa 
senyorial del Diputat Orga i tres construccions annexes de caràcter industrial. Les 
edificacions de tipus industrial són peces de rellevància arquitectònica, ja que es tracta de 
peces úniques en el municipi.  

Les tres naus de Ca l’Orga tenen una àncora d’uns 7 metres i una profunditat d’uns 20 
metres aproximadament, ja que es va adaptant a la geometria de la parcel·la. La façana 
principal de les naus es repeteix per igual a cada una d’elles. La rehabilitació es realitzarà 
sols en dues de les naus, ja que la tercera no és propietat de l’EMD de Picamoixons.  

Les cobertes de les naus seran reconstruïdes iguals a les originals i les façanes mantindràn la 
seva composició, recuperant els colors originals i la unitat del conjunt.  
 

L’autora del projecte de Ca l’Orga és l’arquitecta Olga López Domènech i l’import 
d’adjudicació de la restauració de Ca l’Orga a l’empresa Edifisa és de 229.920,41 € (IVA 
inclòs).  
 

Per a més informació: https://altcamp.net/documentacio/ 

 

 

Vila-rodona 
 

El projecte d'Arranjament dels voltants del Columbari de Vila-rodona ha estat en 
exposició pública fins el passat dia 4 d'aquest mes de febrer. No s'hi han presentat 
alegacions, amb el que es passarà a la seva licitació. 
 

 

Alcover 
 

El projecte del Foment de la ruta urbana, de gran valor cultural i arquitectònic, pel 
nucli antic d’Alcover està en procés de redacció. 
  
 
 
 

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

https://altcamp.net/ 
 


