
 

  

 
L’Alt Camp amplia la seva oferta turística 

 
El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, recupera vuit espais 
del seu patrimoni històric i cultural, alguns d’ells inèdits, que s’afegeixen a la 
promoció turística de la comarca. 

 
Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra és un projecte impulsat de forma 
conjunta per vuit municipis de la comarca de l'Alt Camp - coordinat pel seu Consell Comarcal- per 
a la restauració, recuperació i revalorització del seu patrimoni històric i cultural i així ampliar 
l’oferta turística, cultural i patrimonial de la comarca, fent-la més competitiva, atractiva i de 
qualitat.  
 
El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, ha obtingut 
cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) i del Pla Territorial de 
Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. És una aposta de 
futur que 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. 
 
Les actuacions que conformen el projecte s’estan duent a terme des de l’any  2020 i es van 
presentant a mesura que es van acabant. 
 
Obres incloses en el projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra: 
 
L'adequació de l’entorn del Pi de Puigpelat, indret conegut com a Bassa Vella, per a la seva 
vàlua cultural, tradicional i històrica i convertir-lo en centre d’interpretació a l’aire lliure dels 
treballs realitzats amb pedra seca i en un punt de partida estratègic de diverses rutes, incloent-hi 
diferents GR. Ja es pot visitar. 
 
A Figuerola del Camp, el condicionament de l’accés al conjunt arquitectònic de la Torre de la 
Mixarda, torre de guaita i defensa del segle XVII, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), i el reforç de l'estructura del Pont del Diable,  d’origen medieval (s. XII-XIV). Ja es pot 
visitar. 
 
La rehabilitació del celler i de l’ala nord-est del Castell de Rodonyà, impressionant edifici de 
l’època medieval-renaixentista. El castell és visitable. L’equipació multimèdia per a la seva 
museïtzació, s’acabarà a finals de 2021. 



 

  

 
Al Pla de Santa Maria, la restauració de la façana i de l’entrada a la Fàbrica Martí Llopart i 
Trenchs, de gran valor arquitectònic i un referent de la història industrial de Catalunya, i la 
construcció d’un Espai Museístic i Centre d’Interpretació Tèxtil, on els visitants puguin veure 
l’aspecte original de l’espai i reviure les sensacions dels treballadors de l’època.  Ja es pot visitar. 
L’espai museístic i centre d’interpretació tèxtil s’acaben a finals de 2021. 
 
La restauració del Castell de Vallmoll, edifici documentat al segle XI i  Bé Cultural d’Interès 
Nacional de característiques i dimensions espectaculars, que ara és totalment visitable. 
 
La rehabilitació de dues naus de l’edifici de Ca l’Orga de Picamoixons, referent de l’arquitectura 
agrícola catalana del segle XIX, per crear-hi un Centre d’Interpretació de l’oli. Es podrà visitar 
en breu. 
 
El Columbari de Vila-rodona, edifici funerari romà associat al ritual d’incineració i un dels 
edificis de l’època romana més ben conservats de Catalunya, i gairebé del món, per convertir 
aquest indret, a banda de lloc de pas obligat, en parada atractiva. Tot i que les obres s’acabaran a 
finals de 2021, el monument és visitable. 
 
S’amplia la ruta urbana pel nucli antic d’Alcover, de gran valor cultural i arquitectònic, amb el 
sisè tram de l’itinerari (el raval del Carme), que inclou diversos monuments declarats Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Les obres s’acabaran a finals de 2021. 
 
Visitar l’Alt Camp és sempre un plaer. L’Alt camp és el bressol dels Xiquets de Valls, el km 0 del 
món casteller i la terra d'origen de la calçotada. Amb una oferta turística i patrimonial molt 
important que inclou, entre altres: el monestir de Santes Creus i tota la Ruta del Cister, 
l’església romànica de Sant Ramon del Pla de Santa Maria, els monuments jujolians del 
Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri i l’ermita del Roser de Vallmoll, la 
Capella del Roser i la monumental església de Sant Joan de Valls, l'església de Sant Jaume de 
Bràfim, les Catedrals del Vi de Nulles, Vila-rodona, Alió, El Pla, Aiguamúrcia, Santes Creus 
i Cabra, el Columbari romà de Vila-rodona, i l’Ermita del Remei d’Alcover, porta d’entrada 
de les Muntanyes de Prades. L’Alt Camp, ara més que mai, és un indret excepcional del 
nostre país on passar uns quants dies. 
 
Per a qualsevol informació sobre l’estat del projecte podeu consultar el web  https://altcamp.net. 
Per a  informació turística consulteu el web http://turisme.altcamp.cat/. 
 
 
  
 
 
 


