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LA COMARCA COMBINA UN RIC 
PATRIMONI HISTÒRIC, 

ARQUITECTÒNIC I CULTURAL 
AMB UN PAISATGE DE VINYES, 

BOSCOS i MUNTANYA
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“El projecte impulsarà l’oferta 
turística de l’Alt Camp”

Mateu Montserrat i Miquel és pre-
sident del Consell Comarcal de 
l’Alt Camp des de l’octubre de 
l’any passat. Alcalde del Pla de 

Santa Maria en els darrers mandats mu-
nicipals, ha compatibilitzat el càrrec amb 
diferents responsabilitats com a conse-
ller de l’ens supramunicipal. 

En què consisteix el projecte FEDER 
‘Alt Camp: història i patrimoni’? 
El projecte Alt Camp: història i patrimo-
ni, les arrels d’una terra, que ha estat im-
pulsat de forma conjunta per vuit muni-
cipis sota el paraigua ofert pel Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, es presenta amb 
la voluntat de recuperar edificis però 
també espais del patrimoni històric, ar-
quitectònic i cultural d’aquestes pobla-
cions i, a la vegada, desenvolupar una 
oferta turística singular que permeti el 
posicionament turístic de l’Alt Camp. 
Les actuacions que estan dins el projec-
te són: a Alcover, adequació del raval del 
Carme i ampliació del sisè tram de l’iti-
nerari del nucli antic; a Figuerola del 
Camp, arranjament del camí a la Torre 
de la Mixarda i consolidació del Pont del 
Diable; al Pla de Santa Maria, rehabili-
tació i museïtzació de la Fàbrica Martí 
Llopart i Trench, per tal d’explicar la con-
junció de la vida rural i industrial del ter-
ritori; a Puigpelat, la revalorització de 
l’entorn del Pi i la senyalització de sen-
ders al terme municipal; a Rodonyà, ac-
tuació sobre el castell, amb la rehabi-
litació del celler i museïtzació del celler 
i d’una de les sales mitjançant equipa-
ment audiovisual i multimèdia; a Vall-
moll, darrera fase de rehabilitació del 
castell; a Vila-rodona, revalorització de 
l’entorn del columbari romà, i a Picamoi-
xons, rehabilitació de dues naus de l’edi-
fici de Ca l’Orga –declarat Bé Comú d’In-
terès Local– per a la creació del centre 
d’interpretació de l’oli. 

Quina és la inversió total i d’on sur-
ten els recursos? 
El projecte, amb un pressupost total de 
2.154.192,48 euros (IVA inclòs), ha ob-
tingut cofinançament dels fons estruc-
turals de la Unió Europea (FEDER) eix 
6, tram local, que permeten finançar pro-
jectes que tinguin com a finalitat princi-
pal la promoció econòmica mitjançant el 
turisme i la valorització dels espais natu-
rals i del patrimoni cultural, i del Pla Ter-
ritorial de Foment del Turisme de la Di-
recció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. Les dues sub-
vencions obtingudes són de 890.162,18 
euros i 400.000 euros, respectivament. 
La resta d’inversió l’aporten els vuit mu-
nicipis que participen en el projecte, i el 
Consell Comarcal aporta els recursos hu-
mans (secretaria, intervenció, serveis tèc-
nics, servei comarcal de turisme, etc.) per 
desenvolupar el projecte.  

En quin moment estan aquestes 
inversions? 
Hi ha obres totalment acabades, com les 
de Figuerola del Camp, Puigpelat, Vall-
moll, Picamoixons i Vila-rodona. Altres 
obres estan en procés, com Rodonyà (aca-
barà a finals del 2021); el Pla de Santa Ma-
ria (acabarà a finals del 2021) i Alcover 
(acabarà a finals de gener del 2022). I hi 
ha intervencions previstes per al primer 
semestre del 2022: s’editarà el material 
gràfic de projecte i s’emetran falques de 
vídeos i de bàners; s’organitzarà un cap 
de setmana de patrimoni de l’Alt Camp, 
en el qual es podran visitar totes les ac-

tuacions; es faran famtrips, presstrips i/o 
blogtrips a les diferents actuacions del 
projecte; es donaran conferències adre-
çades al sector turístic; s’organitzarà una 
jornada de formació adreçada a les em-
preses turístiques (restauració, allotja-
ment, guiatge...), i s’adjudicarà i realitza-
rà un element comunicatiu de noves 
tecnologies. 

Com s’han triat les poblacions on 
es fan les actuacions? 
Es va fer un procés previ de consulta als 
municipis de la comarca per plantejar-
los la possibilitat de presentar-nos a la 
convocatòria de manera conjunta. Inici-
alment eren molts més municipis però 
es va anar filtrant en funció de la madu-
resa dels possibles projectes, la titulari-
tat de les propietats i la disponibilitat eco-
nòmica dels ajuntaments per afrontar les 
inversions associades, tot i estar finan-
çades finalment pel FEDER. 

Què significarà per a l’Alt Camp 
aquesta inversió? 
La selecció del projecte presentat per-
metrà una important inversió a la comar-
ca que tindrà un impacte determinant 
sobre la recuperació i valorització del pa-
trimoni cultural i històric, crearà ocupa-
ció directa i indirecta i suposarà un im-
puls considerable a l’oferta turística de 
l’Alt Camp. Aquesta estratègia ha de per-

metre el posicionament de l’Alt Camp, 
en l’àmbit nacional i internacional, com 
a comarca amb un producte turístic i cul-
tural atractiu i potent; consolidar l’ofer-
ta emmarcada sota el paraigua de la Ru-
ta 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 valu-
ós i de la recuperació del patrimoni ar-
quitectònic i històric del país. L’execu-
ció de les diferents actuacions 
distribuïdes arreu del territori aportarà 
valor i infraestructures comunes, suma-
rà recursos a l’oferta turística actual i 
marcarà objectius compartits per millo-
rar l’oferta turística i cultural de la co-
marca de l’Alt Camp. 

Com ha impactat el covid-19 a la 
comarca des del punt de vista turístic? 
L’impacte del covid-19 ha estat del 100% 
en moments de tancament. Però la res-
ta d’èpoques en què les restriccions per-
metien la mobilitat no han tingut una re-
percussió gaire forta. L’estiu del 2020 
fins i tot hi va haver un gran increment 
de turistes a la comarca respecte a altres 
anys. Hem de tenir en compte que les no-
ves tendències turístiques que han sor-
git fruit de la pandèmia apunten a la cer-
ca de destinacions properes, no 
massificades, on l’oferta sigui de petits 
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allotjaments, amb activitats a l’aire lliu-
re i en grups reduïts. Evidentment, l’Alt 
Camp és una comarca que aquests crite-
ris els compleix, i això ha fet que s’hagi 
pogut mantenir el nivell d’atracció tu-
rística i fins i tot s’hagi vist incrementat 
en alguns moments. Això sí, monuments 
que tenien un percentatge molt alt de vi-
sitants estrangers, com pot ser el Mones-
tir de Santes Creus, el celler de Nulles o 
el Santuari de Montserrat a Montferri, 
ho han notat. 

Com ha de captar nous turistes l’Alt 
Camp els propers anys? 
Amb la incorporació de l’oferta turística 
del patrimoni històric, industrial i cultu-
ral que ara s’ha posat al dia amb aquest 
projecte, mantenint la identitat com a co-
marca de destinació rural d’interior, en 
línia amb els valors que els turistes bus-
quen de tranquil·litat, no massificació, 
activitats a l’aire lliure i per a grups redu-
ïts, etcètera. Creiem que aquest és el va-
lor afegit que pot aportar la comarca de 
l’Alt Camp dins l’oferta de la Ruta del Cis-
ter i la Costa Daurada. També desenvo-
lupant una comunicació tant offline com 
online en aquest sentit, sent un referent 
de destinació turística de proximitat i in-
corporant en les accions de planificació 
futures l’ideari dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible, per ser una des-
tinació de turisme slow.
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La vila d’Alcover estrena una nova ruta 
pel nucli antic. El nou tram, pel Raval del 
Carme, uneix alguns dels principals ele-
ments patrimonials: el Museu d’Alcover, 
l’Església Nova i la torre de Ca Tatxó, on 
es localitzava l’activitat gremial, dinamit-
zadora de l’economia local i que va ser la 
gènesi de l’esplendor arquitectònica i cul-
tural renaixentista d’Alcover, on Ca Cos-
me és un dels elements més destacats. 

Els treballs arqueològics han tret a la 
llum interessants testimonis del sistema 
defensiu de la vila en l’època medieval i 
moderna. S’ha descobert l’estructura ori-
ginal de la part inferior de la torre del 
Mussol, una de les divuit de la muralla 
d’Alcover, del segle XIV.  

A Alcover hi ha diversos monuments 
declarats Bé Cultural d’Interès Nacional: 
la vila medieval, que conserva part de les 
muralles medievals, així com carrers, tor-
res i cases d’aquesta època; l’Església Ve-
lla o de la Puríssima Sang, romànica del 
segle XII, i el convent de Santa Anna, for-
men part del conjunt d’interès. Altres 
punts destacats serien el pont medieval 
sobre el riu de Glorieta, la Casa de la Vi-
la –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 millorar i 
sanejar les condicions d’habitabilitat del 
centre històric, incentivar el comerç lo-
cal i, molt important, dotar el municipi 
d’un producte turístic de qualitat, atrac-
tiu 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. 

ALCOVER 

La vila senyora: ruta pel nucli antic

EL PLA DE SANTA MARIA
Centre d’Interpretació del Tèxtil

L’Alt Camp té un passat industrial 
molt important i al Pla de Santa Ma-
ria podeu reviure aquella època al Cen-
tre d’Interpretació del Tèxtil, situat a 
l’antiga fàbrica de teixits Martí, Llo-
part i Trenchs, en ple nucli urbà. En 
aquest mateix espai hi trobem el Mu-
seu del Morter, el primer espai muse-
ïtzat del Museu Agrícola i d’Economia 
Rural. D’aquesta manera, el Pla de 
Santa Maria suma dos nous museus a 

l’oferta turística del municipi, una de 
les més rellevants de la Ruta del Cister. 

L’espai disposa de telers en funcio-
nament. El procés de fabricació i la his-
tòria de la Fàbrica des de la seva funda-
ció, fa cent anys, s’expliquen amb pla-
fons i audiovisuals. Les naus, restaura-
des, conserven l’estètica industrial de 
principis del segle XX, i tot el conjunt 
està presidit per la casa del director i 
l’espectacular xemeneia. Al seu vol-

tant, els jardins i la bassa –de més de 
5.000 metres quadrats – són la joia de 
la corona.  

En aquesta darrera fase del projec-
te de remodelació de l’antiga fàbrica 
tèxtil del Pla de Santa Maria, que és Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL), 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. Tam-
bé s’han incorporat finestres iguals que 
les originals del 1916 a la nau de l’es-
querra de l’entrada, a semblança de la 
seva bessona de la dreta. A la part de 
l’avinguda Gaudí s’ha fet una nova tan-
ca amb reixat –idèntica a la de la part de 
davant–, que dona visibilitat a aques-
ta part de les naus i separarà la part re-
habilitada de la que, en un futur, serà 
una residència per a gent gran.
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El Museu d’Alcover, únic amb 
fòssils del Triàsic, i Ca Batistó; 
l’Església Vella; Ca Cosme; 
l’Església Nova; el Convent de 
les Arts. La vall del Glorieta, el 
Niu de l’Àliga, l’ermita del 
Remei i el Mas de Forès, i la 
Fira de Bandolers, el segon 
cap de setmana d’octubre.

IMPRESCINDIBLES*

L’església romànica de Sant Ramon (s. XIII); el celler 
noucentista; les cases pairals del carrer Major; 
l’església barroca de Santa Maria. I la Ruta de la 
Capona, una de les concentracions de pedra seca 
més importants de Catalunya.

IMPRESCINDIBLES*
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El conjunt d’edificis de l’antiga casa pai-
ral de la família Orga constitueix un refe-
rent de l’arquitectura agrícola catalana 
del segle XIX. La rehabilitació de les du-
es naus, incloses en el FEDER Alt Camp: 
història i patrimoni, les arrels d’una ter-
ra, ha permès connectar l’interior de les 
naus formant un doble espai diàfan, a do-
ble alçada, que permet apreciar l’impres-
sionant encavallat de fusta del sostre 
–reproducció fidel de les bigues origi-
nals–, un dels seus elements més emble-
màtics juntament amb les façanes, tam-
bé restaurades. 

La rehabilitació de les dues naus agrí-
coles de Ca l’Orga permetrà donar ús a 
aquests edificis, fins ara inaccessibles. Ca 
l’Orga és un gran exemple de com es cons-
truïa en el món agrícola del país al segle 

PICAMOIXONS
On l’oli  
és tradició

FIGUEROLA DEL CAMP 

El mirador del Camp

Les últimes millores d’accés al con-
junt arquitectònic de la Torre de la 
Mixarda, el Pont del Diable i la Co-
va del Gat, incloses en el FEDER Alt 
Camp: història i patrimoni, les arrels 
d’una terra, permeten conèixer una 
part importantíssima del patrimoni 
de l’Alt Camp. L’ampliació i senya-
lització del camí facilita l’accés en 
vehicle privat fins a l’aparcament de 
la Torre de la Mixarda, a tocar dels 
tres elements patrimonials.  

La Torre de la Mixarda és una tor-
re de guaita i defensa del segle XVII 
que pertanyia al monestir de Poblet, 
a l’època dels “moros a la costa”. Al-
berga el Centre d’Interpretació de 
les Torres de Guaita de la comarca. El 
Pont del Diable és d’origen medieval 
(segles XII-XIV). La Cova del Gat és 
una cova funerària dels inicis de 
l’Edat del Bronze (2000 aC).  

Les obres de millora de les defen-
ses del Pont del Diable han permès 
consolidar el terreny on s’assenta el 
pont. El terreny on se sustentava te-
nia unes pèrdues evidents de volum 
causades per l’erosió de l’aigua del 
torrent dels Masos que el pont tra-
vessa, i amenaçaven greument la se-
va estabilitat.  

També s’ha condicionat el vial de 
comunicació des del camí dels Ma-
sos –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 eixamplant-lo 
en alguns trams. També s’ha incor-
porat senyalització vertical per als 
vehicles, amb límits de velocitat, 
preferències de pas i avís de perill 
per zona inundable en tot el seu re-
corregut.
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La ruta literària pels carrers de 

Figuerola; visitar els museus 

públics i privats, i els elements 

romànics de l’església de Sant 

Jaume. Si voleu caminar, 

pugeu al Tossal Gros (867 

metres), amb vistes increïbles 

a l’Alt Camp i a la Conca de 

Barberà, o al castell de 

Prenafeta i Miramar.

IMPRESCINDIBLES*

El portal del segle XIII i 

l’església de Santa Maria amb 

la capella dedicada a la Mare 

de Déu de la Llet. Si us ve de 

gust caminar, podeu seguir el 

Camí de l’Aigua amb els 

elements visibles de la Mina 

de l’Arquebisbe, la Capelleta 

de l’Hospitalet i nombrosos 

camins senyalitzats.

IMPRESCINDIBLES*

L’altar de la Puríssima amb el 

fresc d’Anton Català Gomis 

(1964) a l’església de Sant 

Salvador; el trull d’oli amb 

pedres i cofins de la 

Cooperativa Agrícola. Si us ve 

de gust caminar, podeu pujar 

al puig Cabré o fer el 

recorregut fins al Pont de Goi 

sobre el Francolí.

IMPRESCINDIBLES*

TURISME.ALTCAMP.CAT
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RODONYÀ 

El Castell de Rodonyà: Renaixement i vinyes

El Castell de Rodonyà és un clar re-
ferent de l’arquitectura senyorial 
renaixentista en l’àmbit del Camp 
de Tarragona. Documentat ja des 
del segle XII, va ser el centre neu-
ràlgic de la baronia de Rodonyà. 
Se’n pot visitar l’interior, en el qual 
destaca la museïtzació de la segona 
planta. El celler ocupa una gran 
nau semisoterrada coberta amb 
volta de canó, que s’ha habilitat 
com a centre d’interpretació en-
torn de la producció antiga del vi. 
Està previst que el nou espai pugui 
acollir activitats diverses relacio-
nades amb el món del vi que com-
plementin l’oferta turística que ja 
té Rodonyà. 

La nova fase de condicionament 
del Castell de Rodonyà ha permès 
rehabilitar l’ala septentrional de la 
segona planta del castell i reformar 
el celler semisoterrat per habilitar-
lo com a sala museïtzada entorn de 
la producció antiga del vi i poder 
acollir, per exemple, actes com tas-
tos de vins, que es preveu que si-
guin uns dels atractius turístics 
que acabin de complementar 
l’oferta que ja té Rodonyà. Els nous 
espais permetran impulsar el co-
neixement històric, cultural i pa-
trimonial del castell i del munici-

pi de Rodonyà, cosa que farà aug-
mentar l’atractiu turístic de la co-
marca de l’Alt Camp. 

El Castell de Rodonyà és un dels 
edificis més singulars de la pobla-
ció i està plenament integrat al cen-
tre urbà del poble, a prop de l’esglé-
sia, i a més forma part de la Ruta 
dels Castells de Gaià, que supera la 
frontera física de la comarca i s’es-
tén fins a la Conca de Barberà pel 
nord i el Tarragonès pel sud. La 
porta és d’arc de mig punt i té dove-
lles de pedra disposades radial-
ment. L’edifici és de planta qua-
drangular i conserva diversos arcs 
a la part baixa. A més, està coronat 
per una filera de merlets que li ator-
guen un atractiu especial, junta-
ment amb les finestres que conser-
ven la forma renaixentista. A l’inte-
rior encara es poden observar les 
restes d’algunes parets i arcs que 
permeten fer-nos una idea de quin 
era el seu aspecte inicial. 

El celler ocupa una gran nau se-
misoterrada coberta amb volta de 
canó que ha experimentat diverses 
reformes. A la segona meitat del 
segle XVIII es va ampliar per ocu-
par tota la superfície entre la faça-
na nord i el mur de tancament del 
recinte fortificat.

XIX, però, a més, en un futur pròxim per-
metrà donar a conèixer la producció d’oli 
mitjançant el mètode tradicional al trull, 
una tasca de gran valor industrial, cultu-
ral i històric, en el nou Centre d’Interpre-
tació de l’Oli de l’Alt Camp que acolliran 
les dues naus rehabilitades. 

La finca on hi ha Ca l’Orga està situa-
da en el llindar urbà de Picamoixons, fet 
que li atorga una situació privilegiada de 
vistes als camps de conreu que voregen 
el Francolí, i a la vegada gaudeix del pri-
vilegi de ser pràcticament al mig del nu-
cli urbà. 

A la parcel·la hi ha la casa pairal de la 
família Orga com a edifici principal d’ús 
residencial, que actualiment és l’Ajunta-
ment de l’Entitat Municipal Descentra-
litzada, i disposa originàriament de tres 

edificacions de caràcter industri-
al adossades a l’edifici de caràcter 
familiar. Encara avui es conserven 
els tres edificis de caràcter indus-
trial, encara que un d’ells, el més 
pròxim al nucli urbà, ja no forma 
part de la propietat original. 

L’edifici havia sigut sempre d’ús 
privat. Des de la data de la seva 
construcció i fins a aproximada-
ment l’any 1911 l’edifici va pertà-
nyer al diputat Orga i posterior-
ment als seus descendents. L’any 
1911 va ser venuda a un altre propi-
etari. El 2001 la tercera nau indus-
trial va ser venuda a un restaurant 
local. Des de l’any 2005 acull l’En-
titat Municipal Descentralitzada 
de Picamoixons.

PUIGPELAT 
 

Al voltant 
del Pi de 
Puigpelat

L’entorn del Pi de Puigpelat i la 
Bassa Vella, el camí dels Retorts i 
el pou de pedra seca dels segles 
XVIII-XIX, descobert recentment 
i integrat en el conjunt, esdevenen 
un magnífic Centre d’Interpreta-
ció de la Pedra Seca i un punt de 
connexió de rutes i excursions per 
l’Alt Camp gràcies a la nova senya-
lització dels camins del terme. 

Les obres impulsades amb el 
FEDER Alt Camp: història i patri-
moni, les arrels d’una terra han 
dignificat l’entrada més emblemà-
tica al poble a través del portal del 
segle XIII, que dona accés a l’es-
glésia i l’Ajuntament, a tocar del 
monument al poeta Joan Plana, 
símbol cultural de Puigpelat. A 
l’entorn del Pi, Puigpelat ha adqui-
rit un atractiu turístic rellevant 
que motiva a visitar la resta del seu 
patrimoni cultural i monumental. 

Som davant d’un magnífic espai 
per al centre d’interpretació a l’ai-
re lliure de les construccions de 
pedra seca, una gran zona de pas-
seig per a vilatans i visitants i un 
punt d’inici o de pas obligat de 
moltes rutes i excursions per la co-
marca de l’Alt Camp, gràcies a la 
nova senyalització i al fet que és 
punt de connexió de diversos ca-
mins importants que travessen el 
territori.  

Un aspecte a destacar és la re-
habilitació del pou de pedra seca 
dels segles XVIII-XIX, que es va 
descobrir mentre es feien les pri-
meres obres d’enderroc. Es trac-
ta d’un pou que ha quedat perfec-
tament integrat en el conjunt de la 
remodelació de la zona. 

Recentment, Puigpelat ha recu-
perat el camí dels Retorts. Aquest 
antic camí era una de les vies prin-
cipals del poble; sortia del portal 
i conduïa cap a Valls i altres pobles 
de la comarca. És un camí angost 
per on circulaven persones, carros 
i mules. 
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L’església parroquial de Sant Joan Baptista, 
el Sindicat Agrícola i l’antic trull d’oli. A 
finals de juny, el Ball Parlat del Degollament 
de Sant Joan Baptista, obra de teatre 
popular del segle XIX. L’enoturisme i l’oferta 
d’activitats de turisme familiar justifiquen 
una visita a Rodonyà. 
 

IMPRESCINDIBLES*
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ENDINSA’T A L’ALT CAMP

Vila-rodona té un monument funerari 
important en l’àmbit de la Tàrraco ro-
mana i un dels pocs que es conserven al 
món: el Columbari. És un edifici del se-
gle I dC associat al ritu d’incineració. 
Amb les  obres, incloses en el  projecte 
FEDER Alt Camp: història i patrimoni, 
les arrels d’una terra, Vila-rodona ha 
millorat la seva àmplia oferta turística 
i ha convertit els voltants del Columba-
ri, la font i el torrent del Plano i l’Arbre-
da del riu Gaià en un centre cultural i 
paisatgístic d’alt nivell, indret de coin-
cidència de moltes rutes, inclosa la Ru-
ta del Cister.   

Un nou pont de fusta permet salvar 
el torrent del Plano i així accedir-hi a 
peu des del gran aparcament de l’Arbre-
da i gaudir de l’entorn. Les millores 
també inclouen l’accés a la font del tor-
rent del Plano, al començament del ca-
mí del Columbari, camí pavimentat i 
consolidat, amb una il·luminació del pe-
rímetre molt agradable i lumínicament 
no contaminant, amb llums tipus led.  

A la part sud-oest del Columbari s’hi 
han instal·lat unes grades amb capaci-
tat per a unes 120 persones assegudes, 
que permetran seguir les representaci-
ons de l’època romana que s’hi duguin a 
terme, com les de Tàrraco Viva, amb co-
moditat i bona visibilitat gràcies al fet 
que estan disposades en tres nivells i 
amb forma de mitja lluna. Les graderi-
es són desmuntables per evitar excava-
cions i fonamentacions en un terreny 
amb perspectiva de trobar-hi noves res-
tes arqueològiques.  

Aquestes millores dels voltants del 
Columbari potenciaran l’atracció turís-
tica d’aquest equipament, de gran valor 
cultural i històric del nostre territori, i 
dels altres atractius de Vila-rodona, 
com el seu celler modernista. 
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El castell medieval de Vallmoll s’ha con-
vertit en un dels atractius turístics més 
notables de l’Alt Camp. Les darreres 
obres de restauració, incloses en el pro-
jecte FEDER Alt Camp: història i patri-
moni, les arrels d’una terra, permeten 
conèixer millor la història i la vàlua pa-
trimonial d’un monument de dimensi-
ons i característiques espectaculars. Si-
tuat a la part més alta del municipi, és 
un edifici d’origen medieval que, segons 
els estudis de l’arquitecte Miquel Ore-
llana i Gavaldà, redactor del projecte, 
data del segle XI. Aquest monument ha 
sofert moltes reformes, reconstrucci-
ons i ampliacions fins al segle XIX, quan 
va ser abandonat definitivament. 
Aquestes modificacions es poden veure 
clarament en els elements constructius 
existents. 

Aquesta cinquena fase de les obres de 
rehabilitació del castell ha fet accessible 
la torre S7, la més alta i que devia aco-
llir la presó; s’hi arriba des de la torre S8 
i a través d’una escala suspesa per dins, 
i l’han consolidat incorporant-hi una es-
tructura metàl·lica interior que, a més de 
sustentar l’escala entre els diferents ni-
vells, lliga tota la torre i ha permès elimi-
nar els cèrcols metàl·lics de reforç exte-
rior, que, a part de ser anacrònics, ja es-
taven destensats. Totes dues torres, si-
tuades a l’ala oest del castell, compten 
ara amb una claraboia neutra a la cober-
ta plana, mentre que la il·luminació in-
terior és indirecta des de les baranes de 
l’estructura.  

També s’han consolidat els murs dels 
dos patis interiors, que ara estan pavi-
mentats  amb sauló per evitar les escor-
renties que pugui provocar l’aigua de 
pluja. El castell és totalment visitable i 
és apte per acollir-hi diversos tipus 
d’actes.

VALLMOLL 
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VILA-RODONA 

Les arrels del Camp: el Columbari romà

El Castell  
de Vallmoll, 
la talaia  
entre rius

L’ermita de la Mare de Déu del 

Roser (s. XVI) acull un retaule 

renaixentista del pintor 

francès Jean Bas (1580). 

Al segle XX, Josep M. Jujol va 

rehabilitar l’ermita i la va  

convertir en un destacat 

monument jujolià al Camp de 

Tarragona. L’església de 

Santa Maria conserva un 

orgue barroc i un notable 

conjunt escultòric de fusta

IMPRESCINDIBLES*

El Celler Cooperatiu, obra de 

Cèsar Martinell, amb la sala 

d’exposicions i l’agrobotiga; 

l’església de Santa Maria amb 

un campanar de 65 m; el 

castell medieval; el museu 

local i el nucli històric. 

Convent dels Dolors, les Fonts 

Fresques, l’antiga Farga i el 

camí de Vilardida.

IMPRESCINDIBLES*
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Els castells
Valls és el km 0 del món casteller, allà on 
tot va començar. Però la història expli-
ca que les colles de Valls sempre s’han 
nodrit de castellers d’arreu de la comar-
ca per enlairar els seus castells. És per 
tots aquests motius que podem dir que 
Valls és el km 0 del món casteller i l’Alt 
Camp la seva força.  

Per trobar els orígens d’aquesta tra-
dició consubstancial a la ciutat de Valls, 
cal remuntar-se fins a finals del segle 
XVII i emmarcar-la dins d’altres ex-
pressions populars, com els seguicis ce-
rimonials en què participaven balls, en-
tremesos, representacions i músics. El 
2010 els castells van ser declarats Patri-
moni Cultural Immaterial de la Huma-
nitat per la Unesco. Valls sumarà ben 
aviat un nou actiu amb l’obertura de 
Món Casteller - Museu Casteller de Ca-
talunya, projecte impulsat des del con-
sorci integrat per la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Tarragona, 
l’Ajuntament de Valls i la Coordinado-
ra de Colles Castelleres de Catalunya. 
Un espai que proposarà experiències al 
votant del fet casteller.

ELS PRINCIPALS ATRACTIUS TURÍSTICS DE L’ALT CAMP

Monestir de Santes Creus
El de Santes Creus és un dels tres 
conjunts monàstics cister-
cencs que avui es poden visi-
tar més grans i més ben 
conservats. Fundat el 1150 
i establert a Santes Creus 
a partir del 1160, passà per 
diverses etapes glorioses 
fins que l’any 1835 es va 
produir  l’exclaustració de-
finitiva dels monjos. Actu-
alment és l’únic monestir de 
la Ruta del Cister que no té vida 
monàstica, cosa que permet al vi-
sitant gaudir de cadascun dels racons 
d’aquest esplèndid cenobi. Els guies us ex-
plicaran la seva història i també llegendes 
relacionades amb el monestir.   

A Santes Creus hi trobareu els sepul-
cres reials de Pere el Gran, Jaume II el 
Just i la seva muller, Blanca d’Anjou, 
amb excel·lents detalls escultòrics.  
Destaca també el recinte exterior de 
Santes Creus, al qual s’accedeix pel Por-
tal de l’Assumpta, obra barroca amb es-
grafiats, i el presideixen la font dedica-
da a sant Bernat Calbó i el Palau de 
l’Abat, seu de l’Ajuntament. A la riba del 
Gaià hi trobareu la magnífica Albereda 
de Santes Creus (PEIN), un bosc de ri-
bera molt ben conservat. 

Aquesta obra va ser projectada per 
l’arquitecte Josep Maria Jujol, a imat-
ge i semblança de les muntanyes de 

Montserrat. L’estructura va 
ser construïda a partir 

de cent vint arcs cate-
naris i amb forma de 

vaixell orientat cap 
a Montserrat. Es va 
començar a cons-
truir l’any 1925 al 
cim del turó del 
Corralet. Les obres 

van quedar atura-
des a causa de la 

Guerra Civil i es van 
reprendre el 1989.  
El santuari el podeu vi-

sitar els dissabtes i els diumen-
ges de 10.30 a 13.30 hores; i els di-
marts, els dimecres i els dijous de 
10.30 a 13.30 hores. Aquests darrers 
tres dies, l’horari pot estar sotmès a 
modificacions, raó per la qual és mi-
llor confirmar l’obertura a través del 
correu electrònic: santuari@montfer-
ri.altanet.org o del telèfon 621 223 815 
(atenció: de 10.30 hores a 13.30 hores 
i de 15.00 hores a 17.00 hores). 

La calçotada 
L’Alt Camp és la terra de la calçotada, 
l’origen i el lloc del món on es fan les mi-
llors calçotades. La temporada del cal-
çot va del novembre a l’abril. L’origen i 
el posterior procés d’expansió de la cal-
çotada és un fenomen genuïnament va-
llenc, i fins i tot té data de naixement i 
autor amb nom i cognoms. Tot va co-
mençar a finals del segle XIX a Valls, 
quan un pagès conegut com a Xat de Be-
naiges va  menjar-se dues cebes grilla-
des de l’hort on havia conreat la vari-
etat de ceba blanca. A partir del primer 
terç del segle XX la calçotada es va con-
vertir en un àpat habitual per a moltes 
famílies vallenques. Des d’aquí es va po-
pularitzar a tot Catalunya.  

El diumenge 23 de gener Valls acolli-
rà la Gran Festa de la Calçotada, una di-
ada festiva, popular i promocional que 
dona el tret de sortida oficial a la tempo-
rada de les calçotades. La jornada comp-
ta amb un variat programa d’actes tradi-
cionals i festius i de concursos relacio-
nats amb el calçot, com ara cercaviles i 
demostracions de cocció a la graella. I, 
evidentment, s’hi poden tastar calçots.

Celler moderista de Nulles
El celler de Nulles, conegut com la Ca-
tedral del Vi, és un dels màxims expo-
nents del moviment modernista i és 
obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, 
que va ser deixeble de Gaudí.   

Destaca per la seva façana monu-
mental, amb un alt sòcol empedrat i les 
pilastres verticals de maó combinades 
amb la ceràmica vidriada, i pels impo-
nents arcs parabòlics que sostenen la 
coberta. Però no només destaca per la 
seva bellesa: el celler també és remarca-
ble perquè reuneix totes les qualitats 
necessàries per a l’elaboració 
del vi. Després de la seva 
restauració, ha estat de-
clarat Bé Cultural d’In-
terès Nacional.   

S’hi dona a conèi-
xer la història, l’art i 
l’enologia a través 
de visites guiades, 
que permeten tastar 
els vins i caves que 
s’hi produeixen. Més 
informació a: 
 www.adernats.cat.

Projectes Història i Patrimoni 

Monument d’especial interès 

Espai natural  

Celler / Molí d’oli 

Església  

Museu

Santuari de la Mare de Déu 
de Montferri




