NOTA DE PREMSA

La remodelació del Raval del Carme traurà a la
llum l’esplendor renaixentista de la vila
d’Alcover
Amb aquesta actuació, inclosa en el projecte Alt Camp: història i patrimoni, les
arrels d'una terra, es revalorarà de forma definitiva el nucli antic d'Alcover, un dels
més bonics de la comarca, i s'incentivarà les visites al Museu.
Aquest nou itinerari coincideix on es localitzava l'activitat gremial al segle XVI que
va esdevenir el motor dinamitzador de l'economia local i la gènesi de l'esplendor
arquitectònic i cultural renaixentista de la vila.
Es museïtzaran les restes de dues torres defensives de l'antiga muralla, la de ca
Ballesté i la del Mussol, al mateix Raval del Carme, seguint el criteri de la ruta amb
mòduls explicatius a l'aire lliure.
Amb aquesta actuació es revalorarà de forma definitiva un nucli antic d'Alcover,
que esdevindrà un espai d'obligada visita per contextualitzar la transició de l'edat
mitjana al renaixement a la comarca.
ALCOVER, 4 d'agost de 2021. La rehabilitació del Raval del Carme es posa en marxa després
d'incorporar unes correccions al projecte inicial per fer el seguiment arqueològic de l'obra, donada
la probable aparició de jaciments a preservar. El projecte completarà un pla estratègic turístic iniciat
fa anys, en el qual s’inclouen diferents línies de millora del model turístic d’Alcover, la majoria ja
executades.
Gràcies a aquesta actuació s'ampliarà el recorregut amb un sisè i nou tram, que permetrà interpretar
i explicar in situ el moment en què la vila, fa segles, es va plantejar la necessitat d'ampliar la
muralla, de la qual es va construir el portal però no el nou mur. Aquest nou espai enriquirà l'itinerari
urbà actual, ja que justament coincideix era on es localitzava l'activitat gremial, és a dir els tallers
dels paraires i dels artesanats que durant el segle XVI van esdevenir el motor dinamitzador de
l'economia local i la gènesi de l'esplendor arquitectònic i cultural renaixentista de la vila, tant civil
com religiós (Església Nova, Convent de Santa Anna avui dia Convent de les Arts...)

Al mateix Raval del Carme es localitzen les restes de dues torres defensives de l’antiga muralla, la
de ca Ballesté i la del Mussol, que es museïtzaran seguin el criteri general de la ruta amb dos
mòduls explicatius a l’aire lliure. Tanmateix la torre del Mussol, a més, fou la casa on va néixer el
poeta camperol Antoni Isern, un dels membres de la coneguda Colla de l’Aladern o Grup
Modernista de Reus, als quals el museu, només a 100 metres, dedica una esplèndida part de la
museografia de ca Batistó.

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 de
Foment de la ruta urbana, de gran valor cultural i arquitectònic, pel nucli antic d’Alcover és
l'enginyer Antoni Escarré París i l’import d’adjudicació és de 399.046,18 € (IVA inclòs).

"UNA PASSEJADA EN EL TEMPS"
LA RUTA CULTURAL PEL NUCLI ANTIC D'ALCOVER
A Alcover hi ha diversos monuments declarats béns culturals d’interès nacional. La Vila medieval,
on conserva part de les muralles medievals, així com carrers, torres i cases d’aquesta època,
l’Església Vella o de la Puríssima Sant, romànica del segle XII, així com el convent de Santa Anna,
formen part del conjunt d’interès. Altres punts destacats serien el pont medieval sobre el riu de
Glorieta, la Casa de la Vila, amb façana renaixentista, la plaça porticada, el Museu municipal
d’Alcover, l'Església Nova i el barri jueu.
Durant la darrera dècada, a Alcover s'han embellit carrers, restaurat edificis històrics i restes
patrimonials, arranjat façanes i paviments antics dels carrers i renovat el mobiliari urbà, per tal de
millorar i sanejar les condicions d'habitabilitat del centre històric, incentivar el comerç local i, molt
important, dotar el municipi d'un producte turístic de qualitat, atractiu i capaç de transmetre
coneixement, posar en valor la nostra història i llegat patrimonial, cohesionar els ciutadans i crear
noves sinergies dinamitzadores de l'economia local.
La museïtzació de l'itinerari cultural pel nucli antic s'ha anat completant a partir d'un seguit
d'actuacions complementàries. Primer es va dur a terme l'edició d'un tríptic i una guia en format
paper i digital, per facilitar la visita lliure, sense necessitat d'un guia. Poc després també s'adequava
bona part del paviment antic dels carrers i es recuperaven espais públics per on es transitava,
millorant molt el recorregut. Seguidament es van incloure, museogràficament, uns mòduls
interpretatius a l'aire lliure i un servei d'audioguies.
Tanmateix es va crear un acollidor centre d'interpretació enmig del nucli antic, dins d'una torre
medieval restaurada, on una maqueta explicativa (amb so i llums) introdueix al visitant a la història
de la vila i del nostre país, des de la seva fortificació fins a l'actualitat.

No obstant la important feina feta, pel que fa a la creació d'aquest nou producte turístic - avui dia ja
consolidat- que fa valdre el nucli antic com espai patrimonial, és important seguir treballant per a
millorar-lo mentre anem recuperant i restaurant el nostre patrimoni local. És per això que dins del
pla estratègic global s'inclou una actuació per la qual es demana subvenció i que consisteix en
executar obres d'adequació del Raval del Carme i treure profit de l'antiga muralla, ampliar el discurs
històric de la ruta i ampliar l'itinerari cultural d'Una passejada en el temps.

Descripció tècnica de les obres
Seguiment arqueològic de l'obra
En tractar-se d'una intervenció en el nucli antic d'Alcover en una zona amb expectativa
arqueològica del jaciment de les Muralles de la vila (BCIN), s'ha realitzat una delimitació
arqueològica, amb la finalitat de verificar la presència d'estructures arqueològiques d'interès, amb
les següents conclusions:
-Les instal·lacions, en cap cas, poden afectar els paraments històrics de la muralla i elements
associats (torre, portal, etc.).
-Cal portar a terme el control arqueològic de totes les afectacions de subsòl i de tots els moviments
de terres, així com de la neteja de la roca a afectar pel projecte constructiu per a descartar la
presència d'estructures arqueològiques negatives.
-Les estructures i evidències pertanyents a la fortificació històrica de la vila d'Alcover no poden ser
alterades ni destruïdes, per la qual cosa cal portar a terme l'excavació arqueològica en extensió i la
corresponent documentació per tal d'assegurar la seva preservació i, conseqüentment, establir les
mesures corresponents en el projecte d'urbanització per fer compatible l'actuació amb la preservació
de les restes patrimonials. S'avança que caldrà que se n'apliqui el rebliment definitiu, tractament de
restes no extretes que haurà de ser autoritzat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Tarragona.
Demolicions i moviment de terres
Demolició dels paviments existents i excavació per a la caixa del paviment i de rases per a
instal·lacions.
- Per tal de facilitar la supervisió arqueològica, les tasques de moviment de terres i excavació de
rases, es realitzaran en les mínimes jornades possibles.
- Caldrà preveure passos alternatius per tal de donar accés a l'escola i accés de vianants en tot
moment als habitatges.
Afermat i pavimentació
Principalment, la pavimentació es dividirà en dos grans blocs: les voreres o zones de vianants i la
zona viària, amb calçada de 3 metres.
Les voreres tindran un ample variable, en funció de la situació.
Els passos de vianants i les voreres seran totalment accessibles, ja que tot quedarà a una única cota.
Els acabats superficials segueixen el criteri instal·lat a la mateixa Ruta Urbana d'Alcover.

Renovació de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i residuals
S'ha optat per una xarxa separativa de pluvials i clavegueram.
Les aigües pluvials superficials del carrer es recolliran mitjançant interceptors transversals i
embornals.
Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i sistemes actius contra incendis
Els hidrants seran del tipus soterrat dins de tronera, amb tapa identificativa de color vermell.
Es col·locaran boques de rec, a una separació màxima de 50,00 metres. La xarxa de rec serà
independent de la de subministrament d'aigua potable. Ambdues xarxes (la d'aigua potable i la de
reg) es faran soterrades.
Instal·lació de baixa i mitja tensió
Actualment, les instal·lacions de baixa tensió transcorren grapades a les façanes dels habitatges;
igualment els encreuaments de carrer transcorren aeris. Per tal de minimitzar l'impacte, està previst
soterrar els encreuaments aeris, d'acord amb les indicacions de la companyia subministradora.
Enllumenat públic
Se substituiran totes les lluminàries que hi ha actualment al Raval per lluminàries de tecnologia
LED, juntament amb el cablejat d'alimentació.
Pel que fa a les lluminàries aèries, es conservarà la ubicació i s'aprofitaran els braços de suport de
les lluminàries actuals.
Xarxa d'infraestructura de telecomunicacions
Actualment la xarxa de telecomunicacions transcorre aèria grapada a les façanes de les cases i creua
vàries vegades el carrer per donar servei a tots els habitatges.
Per tal de millorar sobretot l'aspecte visual del Raval, s'ha optat per soterrar els encreuaments de la
xarxa de telecomunicacions que actualment van aeris.
Mobiliari urbà
Es col·locaran jardineres realitzades amb acer corten en les zones on les voreres tenen més
amplitud. Tindran una alçada variable i, aprofitant el pendent longitudinal del Raval, s'elevaran per
crear bancs tipus pedrís.
Les papereres seran d'un model similar al que s'utilitza al municipi.
Senyalització turística
Per ressaltar els elements més característics que donen sentit a la ruta urbana del nucli antic
d'Alcover, es col·locaran panells informatius, realitzats amb acer corten, amb un cartell descriptiu
de cada element.

——————————————

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

ALCOVER: FIXTA TÈCNICA
ALCOVER (Alt Camp)
Població: 5.108
Ajuntament d'Alcover
Plaça Nova, 3
Tel. 977 760 441
43460 - Alcover
https://www.alcover.cat
ajuntament@alcover.cat

ANNEX-1

Apunts turístics d'Alcover
No us perdeu: el nucli antic d'Alcover; l'ermita del Remei; el camí del Glorieta i les boniques vistes
que ofereix; el Museu d’Alcover, amb fòssils del Triàsic que expliquen com eren les Muntanyes de
Prades ara fa 240 milions d’anys; Ca Cosme; el Convent de les Arts, únic al nostre territori, i
l’excel·lent oferta comercial del municipi, amb productes de qualitat i de proximitat.
Alcover destaca per un nucli antic i un patrimoni paleontològic de primer ordre i també per la seva
vinculació amb el bandolerisme. Als segles XVI i XVII va ser el centre neuràlgic de les bregues que
els bandolers protagonitzaven en aquestes contrades. És per aquest motiu que Alcover celebra cada
any, concretament el segon cap de setmana d'octubre, la Fira de Bandolers.
El paratge natural d'Alcover és únic: si us endinseu a la vall del Glorieta, hi trobareu l'Ermita del
Remei i, una mica més enllà, el Mas de Forès. Des d'allà podeu fer una bona excursió (això sí, ben
equipats) fins al Niu de l'Àliga, un dels racons més bonics de les Muntanyes de Prades, que us
descobrirà el riu Glorieta i el seu popular salt d'aigua.

El Museu d'Alcover, únic al món quant a fòssils del Triàsic, acull una exposició que explica com
eren les Muntanyes de Prades i la rodalia dels pobles d'Alcover i Mont-ral ara fa 240 milions d'anys,
gràcies a les restes dels animals marins fossilitzats que s'hi han trobat. Aquest equipament, a més,
disposa d’activitats especialitzades per fer en família i per a escoles. El Museu ocupa diversos
espais de Ca Batistó, una magnífica casa senyorial. Les estances més íntimes de la casa —que
encara conserven l’aparença original— són l'escenari ideal on recuperar la memòria d’una família
burgesa de principis del segle XX des d'una perspectiva femenina i també la història de l'edifici i
dels qui hi van viure.
A la Casa Museu de la Mel, única i original, hi podreu comprar productes artesans com la cervesa
feta amb mel.

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 400.000 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

