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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 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 
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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.  

 
 
Pròrrogues 

La pandèmia ha afectat de ple en gairebé tots els projectes subvencionats a Catalunya, i 
també ha afectar les actuacions del projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una 
terra, programades l'any 2020, per aquest motiu, es va optar per demanar una pròrroga,  ja 
que el projecte havia de finalitzat aquest 2021, i tot i que està realitzat entre el 85-90 per 
cent, les accions de comunicació que s'han de realitzar quan les obres i museïtzacions 
estiguin finalitzades, començaran el 2022.  
 
Els dos departaments de la Generalitat han resolt favorablement les peticions de 
pròrroga. Del Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat, fins al 15 de desembre de 2022 i del fons FEDER, fins al 31 de desembre de 2023. 
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Obres totalment acabades 
 

Figuerola del Camp 
 

 

 

 

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 a 
l’aparcament de la Torre de la Mixarda, a pocs minuts dels tres elements 
patrimonials. 
  
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 permès consolidar el terreny on s’assenta el pont. El terreny on se 
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.  
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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 marges 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 i punt de trobada de nombroses rutes 
senyalitzades 

 

 
 

Puigpelat estrena la senyalització direccional dels camins més representatius 
del terme de Puigpelat inclosa, juntament amb el condicionament de l'entorn 
de la Bassa Vella i del Pi de Puigpelat, en el projecte Alt Camp: història i 
patrimoni, les arrels d'una terra. 
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. 
Els senders homologats que passen pel terme municipal estaran representats 
en les banderoles amb les marques de GR, PR i SL, amb la matrícula que 
correspongui. 
Part dels camins transcorren en un entorn natural i paisatgístic de singular 
bellesa, on destaca el treball de la pedra seca. 
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Aquesta nova senyalització dels camins, amb l'eix situat al voltant del Pi de 
Puigpelat, converteix l’espai en un punt  de trobada de diverses  rutes i 
excursions. 
 

Aquest mes de novembre ha finalitzat la senyalització direccional dels camins del terme 
municipal de Puigpelat, inclosa en el projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una 
terra. Aquesta senyalització va començar el passat 24 d'agost i l'ha dut a terme l'empresa 
Dilart Aplicacions de Senyalització, l'empresa adjudicatària; el disseny de les cartelleres 
informatives ha anat a càrrec de MN Consultors en Ciències de la Conservació. 
 
La senyalització dels camins, iniciada a finals del passat mes d'agost, completa les actuacions 
que van començar amb les obres de remodelació de l'entorn de la Bassa Vella i del Pi de 
Puigpelat i que, en conjunt, han aportat un gran atractiu turístic al municipi i donen més valor 
a la resta del seu patrimoni cultural i monumental.  
 
La finalització de les obres de remodelació de l'entorn del Pi, iniciades a finals de 2019, 
deixen una gran zona de passeig per a vilatans i visitants, un espai magnífic per al futur 
centre d'interpretació a l'aire lliure de les construccions de pedra seca, i un punt de pas 
obligat de moltes rutes i excursions per la comarca de l'Alt Camp, ja que és punt de connexió 
de diversos camins importants que creuen el territori.  
 
L'import d'adjudicació de l'obra de remodelació va ser de 301.916,55 €, al que s'ha de 
sumar 26.451,37 € (IVA inclosos) de les obres de recuperació del pou. L'import d'adjudicació 
de la senyalització dels camins és de 15.665,87 (IVA inclòs).  
 

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

 

 

Vallmoll 
 

El Castell de Vallmoll, una joia que val la pena descobrir  
 
Aquest dijous, 18 de març, s'ha fet la recepció formal de les obres de 
restauració del Castell de Vallmoll, incloses en el projecte Alt Camp Història i 
Patrimoni, per part del Consistori i del Consell Comarcal. 
 
En aquest projecte s'han rehabilitat les dues torres de l'ala oest del castell i 
condicionat part dels patis interiors. La torre més alta, que antigament devia 
contenir la presó del castell, és ara accessible, a través d'una escala suspesa en 
el seu interior, des del segon nivell de la torre adjacent. 
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Vallmoll compta ara amb una impressionant edificació totalment visitable, i 
apta per encabir-hi molt diversos tipus d'actes en les seves àmplies 
instal·lacions. 
 

Aquest passat mes de març s'ha fet l'acte de recepció de la cinquena fase de les obres de 
rehabilitació del Castell de Vallmoll, amb la signatura de l'acta de lliurament i recepció de 
l'obra per part dels representants del Consell Comarcal de l'Alt Camp, el vicepresident, Il·lm. 
Sr. Josep M. Sanahuja, la tècnica d'Assistència Municipal Adriana Cortasa i Andreu Balcells, 
del Departament d'Intervenció, Aristóteles Félez, representant de l'empresa adjudicatària 
Damarim, SL, Miquel Orellana, Arquitecte Director de les obres, Joan M. Tomàs, Arquitecte 
tècnic director d'execució, i Marta Porta, Coordinadora de Seguretat i Salut. 
 
Els treballs han fet accessible la torre S7, la més alta, des de la torre S8, i l'han consolidat 
incorporant una estructura metàl·lica interior que, a més de sustentar l'escala entre els 
diferents nivells, lliga tota la torre i ha permès eliminar els cèrcols metàl·lics de reforç 
exterior que, a banda d'anacrònics, ja estaven destensats. Ambdues torres compten ara amb 
un lluernari neutre a la seva coberta plana, mentre que la il·luminació interior és indirecta 
des de les baranes de l'estructura. 
 
S'han consolidat i restaurat els paraments i els coronaments dels murs dels dos patis 
interiors, que també compten ara amb nous paviments, de sauló, amb mescles polimèriques 
i morters de calç el pati est per evitar les escorrenties que pugui provocar l'aigua de pluja, i 
de graves en l'oest, per protegir les restes arquitectòniques i arqueològiques de la 
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desapareguda ala oest del castell, restes que també han estat objecte d'una intervenció 
arqueològica. 
 

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

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

 
 
 

Picamoixons 
 

Les naus de ca l'Orga de Picamoixons han recuperat la seva 
esplendor 
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El dilluns 13 de setembre s'ha realitzat l’acte de recepció, per part del Consell 
Comarcal i del Consistori, de les obres de restauració de les naus de ca l’Orga de 
Picamoixons, incloses en el projecte Alt Camp Història i Patrimoni. 
 
En aquest projecte s’han rehabilitat completament les dues naus adjacents a 
l'antiga casa pairal de la família Orga i actual seu de l'ajuntament, amb la 
restauració de les façanes i reconstrucció de les cobertes. 
 
La finalització de les obres en aquestes dues naus permetrà que, properament, 
Picamoixons compti amb el nou Centre d’Interpretació de l'Oli de l'Alt Camp. 
 
Aquest dia s'ha fet la recepció formal de les obres de rehabilitació de les dues naus agrícoles 
de ca l'Orga, amb la signatura de l'acta de lliurament i recepció de l'obra per part del 
president del Consell Comarcal de l'Alt Camp, Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, del president de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons, Il·lm. Sr. Francesc Rull, dels 
representants del Consell Comarcal de l'Alt Camp, la tècnica d'Assistència Municipal Adriana 
Cortasa i Imma Ortega, del Departament d’Intervenció, Sergi Soler, representant de 
l'empresa adjudicatària Edifisa, Olga López i Alba Gragera, Arquitectes Directores de les 
obres. 

Els treballs permeten donar ús a les dues naus, fins ara inaccessibles. S'ha reproduït 
fidelment les bigues originals de les encavallades de fusta -un dels seus elements més 
emblemàtics- i les seves façanes, i s'ha eliminat parcialment la paret de totxo existent entre 
dues crugies de pilars. Ara, les dues naus estan perfectament connectades i el seu interior, a 
doble alçada, forma un doble espai diàfan que permet apreciar l'impressionant encavallat del 
sostre.  

L’edifici constitueix un referent de l’arquitectura agrícola catalana del segle XIX i, en un 
pròxim futur, permetrà donar a conèixer la producció d’oli mitjançant el mètode tradicional 
al trull, una tasca de gran valor industrial, cultural i històric, en el nou Centre d'Interpretació 
de l'Oli de l'Alt Camp que acolliran les dues naus rehabilitades. 

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/finalitzats/ 
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Vila-rodona 
 

El conjunt del Columbari romà i l’Arbreda del Gaià 
de Vila-rodona, pol d'atracció turística de l'Alt Camp  
 
Vila-rodona millora la seva àmplia oferta turística i cultural amb la finalització de 
les obres d'arranjament dels voltants del Columbari romà i de l’Arbreda, incloses 
en el projecte FEDER Alt Camp Història i Patrimoni, les arrels d’una terra. 
 
El nou pont de fusta sobre el torrent del Plano permet l'accés directe des de 
l'aparcament i l’espai de l'Arbreda al Columbari i a la font. 

 

 
 
Les noves grades que envolten la part sud-oest del Columbari permetran seguir les 
representacions que s’hi fan, amb motiu del Tàrraco Viva i altres, a cent vint 
espectadors asseguts. 
 
Aquest mes de novembre s'ha fet l'acte de recepció de les obres d'Arranjament dels voltants 
del Columbari de Vila-rodona, amb la signatura de l'acta de lliurament i recepció de l'obra per 
part dels representants del Consell Comarcal de l'Alt Camp, el tècnic d'Assistència Municipal 
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Josep M. Boada i Andreu Balcells, del Departament d'Intervenció, el regidor Daniel Rañè i el 
secretari Francesc Pros com a representants de l'ajuntament de Vila-rodona, Miquel Iranzo, 
representant l'empresa adjudicatària Romà Infraestructures i Serveis, Miquel Orellana, 
Arquitecte Director de les obres i director d'execució, i Marta Porta, Coordinadora de 
Seguretat i Salut. 

Un nou pont de fusta permet salvar el torrent del Plano i així accedir a peu des del gran 
aparcament de l’Arbreda i gaudir de l'entorn. Les millores també inclouen l'accés a la font del 
torrent del Plano, al començament del camí del Columbari, camí pavimentat i consolidat, 
amb una il·luminació del perímetre molt agradable i lumínicament no contaminant, amb 
làmpades tipus led. 

A la part sud-oest del Columbari s'han instal·lat unes grades amb capacitat per a unes 120 
persones segudes, que permetrà seguir les representacions de l'època romana que s'hi 
realitzin, com les de Tàrraco Viva, amb comoditat i bona visibilitat, gràcies al fet que estan 
disposades en tres nivells -amb una alçada màxima d'un metre i mig i 0,50 metres entre 
cadascuna- i amb forma de mitja lluna. Les graderies són de tipus desmuntables per evitar 
excavacions i fonamentacions en un terreny amb perspectiva de restes arqueològiques.  

Aquestes millores dels voltants del Columbari potenciaran l'atracció turística d'aquest 
equipament, de gran valor cultural i històric del nostre territori, i dels altres atractius de Vila-
rodona, com el seu celler modernista. 

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 154.852,84 € (IVA inclòs). 

 

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

 

 

Obres en procés 
 

Rodonyà 
 

 

El Castell de Rodonyà, una joia patrimonial de primera 
magnitud 

 

Aquest desembre es finalitzarà la museïtzació del Castell de Rodonyà, 
completant així les obres d'adequació d'aquest monument. 
Amb aquesta actuació, inclosa en el projecte  Alt Camp: història i patrimoni, 
les arrels d'una terra, 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. 

 

La museïtzació del castell de Rodonyà s'ha adjudicat a l'empresa Patrimonio Inteligente SL 
per un import de 39.264,50 euros, IVA inclòs. 
 

Per a més informació: https://altcamp.net/finalitzats/ 
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El Pla de Santa Maria 

La Fàbrica del Pla, llegat de primer ordre del patrimoni 
industrial de l’Alt Camp 

 

 
 

El passat 25 de març es va signar l’acta de recepció de les obres de restauració 
de les façanes exteriors de l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Santa Maria.  
 

La següent fase, la museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil, situada a 
l’interior del complex i també inclosa en el projecte FEDER “Alt Camp: història i 
patrimoni, les arrels d'una terra”, finalitzarà aquest mes de desembre. 
 

L’antiga fàbrica tèxtil del Pla s’ha convertit en un dels espais culturals més  
grans de la comarca. 
 
L'entrega formal de les obres de restauració dutes a terme a La Fàbrica del Pla de Santa Maria, 
incloses en el projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra”, es va tancar amb 
la signatura de l'acta de lliurament i recepció de les obres, després d’una visita per aquestes. 
Hi van participar l’Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp i 
alcalde del Pla; la directora del projecte, l'arquitecta Montserrat Oliva; la tècnica d'Assistència 
Municipal del Consell Comarcal, Adriana Cortasa; l’interventor del Consell Comarcal,  Tomàs 
Carbonell i Antoni Fitó, representant de l'empresa Solvetia SL, adjudicatària de les obres. 
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Es tanca així aquesta fase del projecte a l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Santa Maria (Bé 
Cultural d’Interès Local - BCIL), en la que s’han restaurat i pintat les façanes, tant les de la 
part que dona al Passeig del Pla, que inclou les naus de la fàbrica, la porteria, els magatzems 
i l'antiga fusteria, com les que donen a l'Avinguda Gaudí. També s’han incorporat finestres 
iguals que les originals de 1916 a la nau de l’esquerra de l’entrada, a semblança de la seva 
bessona de la dreta. A la part de l’Avinguda Gaudí s’ha fet una nova tanca amb reixat –
idèntica a la de la part de davant– que dona visibilitat a aquesta part de les naus i separarà 
la part rehabilitada de la que, en un futur, serà una residència per a gent gran. El cost total 
de les obres ha estat de 174.641,73 euros, IVA inclòs, i l’autora del projecte és l’arquitecta 
Montserrat Oliva i Boada.  
 

La museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil s'ha adjudicat a l'empresa Patrimonio 
Inteligente SL per un import de 124.000,00 euros, IVA inclòs. 
 

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

 

 

Alcover 
 

Alcover consolida el nucli medieval 
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Ha començat la fase de pavimentació del Raval del Carme, següent pas en la 
remodelació d'aquesta part del nucli antic d'Alcover, inclosa en el projecte Alt Camp: 
història i patrimoni, les arrels d'una terra. 
 
L’actuació permetrà la creació d’un nou tram de la ruta cultural pel nucli antic d'Alcover, 
amb la unió del Museu d’Alcover, l’Església Nova i la torre de Ca Tatxó, recorregut on es 
localitzava l'activitat gremial, dinamitzadora de l'economia local i que fou la gènesi de 
l'esplendor arquitectònica i cultural renaixentista d’Alcover, al segle XVI. 
 
Les obres han posat a la llum, amb els treballs arqueològics realitzats paral·lelament, 
interessants testimonis del sistema defensiu de la vila en l'època medieval i moderna. 
 

S'ha descobert l'estructura original de la part inferior de la torre del Mussol, una 
de les divuit torres que va arribar a tenir la muralla d'Alcover en el s. XIV. En 
aquesta torre hi va néixer el 1883 l’escriptor i poeta alcoverenc Antoni Isern, 
membre del Grup Modernista de Reus. 
 
 
Aquest mes de novembre, la remodelació del Raval del Carme d'Alcover ha superat la fase de 
moviment de terres i instal·lació o renovació de serveis soterrats per començar la pavimentació 
dels diferents trams del carrer.  

 

En els treballs, s'han renovat les xarxes d'abastament d'aigua potable i contraincendis, així com 
la d'evacuació d'aigües pluvials i residuals, i s'han soterrat els encreuaments de les instal·lacions 
de baixa i mitja tensió, així com els de la xarxa de telecomunicacions, per millorar l'aspecte 
visual del Raval. 

A mesura que es realitzi la pavimentació, amb calçada de tres metres, voreres d'ample variable i 
tot al mateix nivell, es procedirà a la renovació de l'enllumenat públic -amb tecnologia led- i a la 
col·locació del mobiliari urbà, amb diverses jardineres que crearan bancs tipus pedrís. 

Aquesta actuació ampliarà la ruta cultural pel nucli antic d'Alcover i n'enriquirà el discurs, ja 
que justament coincideix amb el punt on es localitzava l'activitat gremial que, durant el s. 
XVI, va ser la dinamitzadora de l'economia local i la gènesi de l'esplendor arquitectònica i 
cultural renaixentista d'Alcover. 

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). 
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Properes actuacions 
 
En el primer semestre de 2022: 

- es realitzarà l'edició del material gràfic de projecte, així com es durà a terme l'emissió de 
falques, de vídeos i de bàners. 

- s'organitzarà un cap de setmana de Patrimoni de l'Alt Camp, en el que es podran visitar 
totes les actuacions 

- es realitzaran Famtrips, Presstrips i/o Blogtrips a les diferents actuacions del projecte. 

- es donaran conferències adreçades al sector turístic 

- s'organitzarà una Jornada de formació adreçada a les empreses turístiques (restauració, 
allotjament, guiatge...) 

 
- s'adjudicarà i realitzarà un element comunicatiu de noves tecnologies. 
 
 
 
 
 
Per a més informació i descàrrega de fotografies i documents, entreu al lloc 

web del projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d'una terra: 
https://altcamp.net/ 

 


