NOTA DE PREMSA

El Columbari de Vila-rodona
tindrà un nou accés amb un pont de fusta
El projecte Alt Camp Història i Patrimoni permetrà millorar els accessos,
l'entorn, i la senyalització de la zona del Columbari de Vila-rodona.
Unes escales i un nou pont de 13 m de llargada i 1,5 d'amplada sobre el torrent
del Plànol permetrà l'accés directe de l'aparcament al columbari.
El projecte contempla la rehabilitació del camí del Columbari consolidant el
marge del barranc, una nova línia elèctrica i una conducció subterrània d'aigua
potable a la zona d’esbarjo.
El projecte també inclou l'adequació de la font del torrent del Plànol, arranjant
l'espai i millorant-ne l'accés.
VILA-RODONA, 21 de juliol de 2021. Amb la senyalització dels terrenys d'actuació, han
començat les obres de reforma i rehabilitació dels voltants del Columbari de Vila-rodona, edifici
funerari romà de dos mil anys d'antiguitat. Aquest equipament, de gran valor cultural i històric i que
constituiria un dels elements importants d’atracció turística al territori, es troba malauradament en
un estat de degradació important, sobretot pel que fa al seu entorn.
L'actuació contempla l'arranjament i l'il·luminació del camí al columbari, l'adequació de l'accés i
l'entorn de la font del torrent del Plànol - antiga font del poble on els vilatans anaven a proveir-se
d’aigua-, una nova línia elèctrica i una conducció subterrània d'aigua potable a la zona d'esbarjo. Al
costat del columbari s'instal·laran unes graderies baixes, per minimitzar l'impacte visual, i de tipus
desmuntable per evitar excavacions en un terreny amb perspectiva de restes arqueològiques.
Finalment, unes escales i un nou pont de 13 m de llargada i 1,5 d'amplada sobre el torrent del Plànol
permetrà l'accés directe de l'aparcament al columbari.
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 director de l'obra
d’Arranjament dels voltants del Columbari de Vila Rodona és l’arquitecte Miquel Orellana Gavaldà
i l’import d’adjudicació és de 168.153,80 € (IVA inclòs).

L’entorn del columbari de Vila-rodona és un indret de coincidència de moltes rutes a peu i en
bicicleta i compta amb l’important patrimoni natural del riu Gaià. Així que un dels objectius
d’aquesta actuació és convertir aquest territori de lloc de passada a parada atractiva.
El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, es presenta amb la voluntat de
recuperar el patrimoni històric i ser un revulsiu per a fomentar l’interès turístic i generar més
activitat a Vila-rodona com a part important del posicionament turístic de l’Alt Camp i de la Ruta
del Cister.
EL COLUMBARI DE VILA-RODONA
El Columbari és un edifici funerari romà del segle I, associat al ritu d’incineració i catalogat com a
BCIL. Eren sepulcres familiars que sovint acollien els lliberts i fins i tot els esclaus de la família.
L’edifici estava dividit en dues parts: el pronaos i la cel·la, on es dipositaven les urnes amb les
cendres dels difunts en una espècie de nínxols adossats a les parets interiors, presidides per la deïtat
a la qual estava dedicada l’edifici. En la part exterior ès visible el sistema de construcció amb arcs,
columnes i capitells.
El columbari de Vila-rodona és el vestigi romà més important del municipi, i de la comarca i la seva
presència evidencia l'existència de molta activitat en aquesta zona en època romana. La seva
importància en l'àmbit patrimonial dins la Tarraco romana s'ha vist reconeguda, ja que des de
fa 6 anys aquest monument està dins el Festival Internacional de recreació històrica Tarraco Viva,
on se celebren tres esdeveniments.
El columbari es troba sobre la primera terrassa del riu Gaià, a la comarca de l’Alt Camp, i és un
dels edificis de l’època romana més ben conservats de Catalunya, i gairebé del món.
Vila-rodona i l’entorn del columbari és un indret de coincidència de moltes rutes a peu i en
bicicleta, inclosa la Ruta del Cister, i compta amb l’important patrimoni natural del riu Gaià.
Podeu consultar més informació sobre el Columbari a: http://www.vila-rodona.cat/llocsdinteres/columbari-roma-0

Descripció tècnica de les obres
Graderies.
Es proposen unes graderies situades al sud-oest del Columbari, on actualment es fan
representacions de l'època romana, amb un aforament aproximat de cent vint persones i en forma de
mitja lluna per a una millor visibilitat. El tipus de graderies es preveuen de tipus desmuntables per
evitar excavacions i fonamentacions en un terreny amb perspectiva de restes arqueològiques, i així
l'afectació de les possibles restes. Per eliminar el màxim possible l'impacte visual d'aquestes es
proposen només tres nivells amb una alçada màxima d'un metre i mig (0,50 metres cadascuna). Al
perímetre de les grades es plantarà un mur vegetal.

Instal·lació d’aigua i electricitat.
Es portarà una conducció soterrada d'aigua fins a la zona situada al sud del Columbari des de la font
del Torrent i una línia elèctrica que es connectarà a l'existent a l'edifici del Columbari.
Adequació de la font del torrent del Plànol.
Actualment, per accedir a l'antiga font del poble situada dins el torrent hi ha una rampa de formigó
amb fort pendent, el projecte pretén facilitar l'accés, i arranjar l'espai al voltant de la font i la
mateixa font. Per l'accés es construiran esgraons formats per bigues de fusta i reomplint l'espai amb
formigó armat amb fibres damunt la rampa existent i es col·locarà una barana de puntals i passamà.
L'espai del voltant de la font es netejarà, s'explanarà on sigui necessari i s'hi instal·larà una paperera,
alhora s'arranjarà la caseta de les bombes que hi ha actualment, intentant integrar-la en l'espai
natural el màxim possible. Pel que fa a la font, actualment és una petita obertura, en forma de mina,
es proposa canalitzar un petit rajolí d'aigua en forma de font mitjançant una mitja canya o similar i
revestir els voltants amb morter de colors ocres.
Reparació i pavimentació del camí del Columbari.
Amb aquesta actuació es vol millorar l'accés a un element turístic i cultural tan important com és el
Columbari.
Abans de la pavimentació del camí es consolidarà el marge del barranc en tres punts amb la
construcció d'un mur de formigó armat a base blocs de formigó pintats amb òxid de ferro per
afavorir a la seva integració paisatgística.
Es proposa reparar el camí amb un revestiment continu sintètic amb àrids de color terròs resistent al
trànsit de vehicles. Aquest tipus de paviment amb aquest acabat no té un impacte paisatgístic tan
gran com l'asfalt gris estàndard i s'integra millor en un entorn natural com aquest.
Per altra banda s'instal·laran lluminàries distribuïdes al tram entre l'inici del camí a l'encreuament
amb el Camí de Vilardida, l'accés al Columbari fins a arribar a la part final del vial existent.
Aquestes lluminàries seran de làmpada tipus "led" situades a la vora de vial per marcar el límit entre
vial i el torrent.
Formació del pont de fusta.
Actualment, a la zona d'accés del Columbari hi ha una petita zona d'aparcament per a les visites
puntuals. Quan es realitzen esdeveniments de caràcter general amb una gran afluència de gent, i per
tal de no col·lapsar l'accés des del poble, es preveu una zona d'aparcament situada a l'altra banda del
torrent, amb un accés independent. Es preveu la formació d'un pont de fusta per connectar aquesta
gran zona d'aparcament, situada a l'altra banda del torrent, amb el camí d'accés al Columbari.

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

VILA-RODONA: FIXTA TÈCNICA
VILA-RODONA (Alt Camp)
Població: 1.253
Superfície: 33,1 km²
Ajuntament de Vila-rodona
Plaça dels Arbres, 7
Tel. 977 638 006
43814 - Vila-rodona
http://www.vila-rodona.cat
ajuntament@vila-rodona.cat

ANNEX-1

Apunts turístics de Vila-rodona
No us perdeu: el Celler Cooperatiu, obra de Cèsar Martinell, amb la sala d’exposicions i l’agrobotiga; el
Columbari, un monument funerari romà únic al món; el Castell; el nucli històric del poble; el Museu; la
riba del Gaià; la Farga, i l'antic Convent dels Dolors.
Vila-rodona, la Vila, sempre s’ha relacionat amb el vi i, ara, amb el cava. L'entitat més important del poble
és el Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona, una de les cooperatives més grans del país.
Conserva el celler original, projectat per l'arquitecte Cèsar Martinell, que veureu just a l’entrada del poble.
Accediu als antics cups i visiteu un modest però atractiu Museu del Vi. Podeu reservar-ne la visita guiada al
celler mateix. També hi trobareu una excel·lent agrobotiga.
Pel camí del Columbari arribareu a aquest monument funerari romà, únic al món per la seva arquitectura.
El Columbari està relacionat amb un ritu religiós funerari: la incineració. El Columbari de Vila-rodona
presenta, a la part inferior, l'estilobat, fet amb una pedra de la zona i decorat amb arcuacions de set maons
cada una que descansen damunt d'unes columnes rudimentàries. És per aquesta característica que el
Columbari és únic al món. Podeu fer una visita guiada si ho demaneu a l’Ajuntament. També podeu
aprofitar els actes que s’hi organitzen amb motiu del festival de recreació històrica Tàrraco Viva.
A la part més alta de la vila, en un turó que domina una àmplia terrassa sobre el poble i el riu Gaià, hi ha el
Castell, l'origen del qual cal situar a cavall dels segles XI i XII. Actualment és de propietat privada. .
Passegeu per la vila i no us perdeu l'antiga Peixateria, situada a tocar de la plaça dels Arbres, un edifici a
cavall del modernisme i el noucentisme. L’exterior, rehabilitat, s’ha pintat seguint l'estil dels dibuixos
modernistes originals. L'Església Parroquial de Santa Maria és del segle XVIII. El campanar, de 65
metres d'alçària, és un dels més alts de Catalunya.
El Museu de Vila-rodona està dividit en diversos àmbits: la sala de geologia, dedicada a l'estudi del terreny,
compta amb una col·lecció de fòssils de la zona; la sala d'història repassa les diferents etapes de la Vila i els
seus pobladors, i finalment trobareu una sala que recrea els diferents espais municipals: la casa, l'escola, el
cafè i la plaça. Actualment està en fase de remodelació i no és visitable.
A tocar del poble trobareu l'antic Convent dels Dolors, de propietat privada. Fou un convent de l’Orde dels
Servites o dels Servents de Maria. Actualment resten dempeus els murs de l'Església de Sant Llorenç. Un
indret gairebé desconegut és la Farga de Vila-rodona (BCIL). Situada al costat del riu Gaià, data del segle
XIII i, per la documentació que se’n conserva, sabem que al segle XVI estava en funcionament. És de
propietat privada i actualment s’hi celebren esdeveniments. A Vilardida, poble agregat que Vila-rodona
comparteix amb Montferri, hi ha Cal Tudó, conegut també com el Castell de Vilardida.
El riu Gaià i el seu entorn conformen un espai natural d'important valor ecològic, paisatgístic i social. Just a
l'entrada del poble hi ha l'Albereda, un magnífic bosc d'àlbers inclòs a l'Espai Natural Protegit del Gaià.
L’Albereda forma part del recorregut del camí de les Terres del Riu Gaià i hi trobareu uns plafons
interpretatius de la flora i la fauna característiques de la zona.

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

