
                  

  

 
 

 

Article: 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. 

 
 
 
"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. 
 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


