Presentació
El Consell Comarcal de l’Alt Camp ha elaborat aquesta Guia d’activitats de l’Alt
Camp: Coneix l’Alt Camp amb l’objectiu de difondre l’oferta cultural i d’oci de la
comarca.
Aquesta guia us ofereix un conjunt de propostes de lleure i activitats culturals
per gaudir amb la família, els amics, la parella... Inclou la informació necessària
per tal de poder planificar l’estada, considerant les vostres preferències i els
dies de que disposeu. Les activitats us permetran gaudir i donar resposta a les
vostres curiositats mentre coneixeu contrastats paisatges, velles tradicions,
una nova cultura apassionant i una sucosa gastronomia que combina els millors
productes amb un mar de sensacions.
Per a cada activitat trobareu una breu descripció i informació referent als següents aspectes:
Calendari

Accés per a cotxets

Horaris

Accés per a minusvàlids

Duració

Ascensor

Tipus de visita, especificant
al públic a qui va dirigit.
Preu general i tarifes

Us
podeu
descarregar
la
guia
a
través
www.turisme.altcamp.cat dins l’apartat de “Què fer”.

del

Índex de presentació de les activitats
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Museus i espais visitables
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Cellers visitables

10-14

Visites guiades a municipis

15-21

Activitats a l’aire lliure

22-25

web

Espais visitables

Espais visitables
TRIÀSIC - MUSEU D’ALCOVER

MUSEU DE VALLS

L’exposició «Triàsic, explosió de vida» ens explica com eren les Muntanyes de Prades ara fa 240
milions d’anys i l’entorn dels pobles d’Alcover i
Mont-ral gràcies a les restes dels animals marins
fossilitzats que s’hi han trobat.

El Museu de Valls és una institució que conté tres
col·leccions diferenciades: una arqueològica, una d’art i una
d’etnogràfica (dedica als Castells) tot i que actualment només està oberta la referent a l’art .
Acull un important fons d'art català dels últims 120 anys,
considerat una de les millors col·leccions de Catalunya Jocs
didàctics

Obert tot l’any excepte els dilluns i els següents dies: Cap d’Any, Reis, Divendres Sant, Sant
Joan, Nadal i Sant Esteve.

Obert tot l’any excepte els dilluns i els següents dies: Cap d’Any, Reis, Divendres Sant, Diumenge de Pasqua, Sant Joan, Nadal i Sant Esteve.

Divendres, dissabtes i diumenges. 11.00h a 13.00h i 18.00h a 20.00h.

De dimarts a dissabte, d’11-4h i de 17-20h. Diumenges i festius de 11-14h.

2 hores aproximadament
Visita guiada per a famílies. Nens de 4 a 12 anys.
4€ adults.
2€ jubilats/estudiants
3€ grups

Indeterminada
Museu d’Alcover
C. Costeta, 1-3 – Alcover
museualcover@alcover.cat
977 84 64 52
www.museualcover.com

Museu de Valls
Pg. dels Caputxins, 18 - Valls
www.valls.cat

Visita lliure adreçada al públic en general.
Cal consultar.

MUSEU DE CARROS I EINES DEL CAMP
Col·lecció etnològica que reuneix permanentment unes 5.000 peces
relacionades amb els treballs del camp. Destaquen els més de vint
carros per a diferents usos. El museu consta de 3 espais visitables:
museu del vi, museu de carros, i museu de l'oli relacionats amb oficis
com el baster, carreter, ferrer, boter, etc
Inicialment es projecta un audiovisual on es pot veure com eren els
diferents treballs al camp. A continuació es realitza la visita guiada

CA BATISTÓ - MUSEU D’ALCOVER
Ca Batistó. Modernitat burgesa i modernisme
literari» és l’exposició que acull la planta noble del
museu, un edifici històric ple d’històries per explicar. La seva fisonomia i encant especial han inspirat
un relat sobre la societat i el pensament burgès en
el trànsit del segle XIX al XX. Per exemple, a l’espai de la cambra donem veu a la dona i el feminisme burgès des de la intimitat.

Obert tot l’any excepte els dilluns i els següents dies: Cap d’Any, Reis, Divendres Sant,
Diumenge de Pasqua, Sant Joan, Nadal i Sant Esteve.
Cal concertar la visita
1 hora aproximadament

Ctra. de Picamoixons, Km. 2 - Valls
977 603 365
info@museudecarros.com
www.museudecarros.com

Visita guiada adreçada al públic en general.
Obert tot l’any excepte els dilluns i els següents dies: Cap d’Any, Reis, Divendres Sant,
Sant Joan, Nadal i Sant Esteve.

Cal consultar.

TALLER JOSEP BUSQUETS

Divendres, dissabtes i diumenges. 11.00h a 13.00h i 18.00h a 20.00h.
2 hores aproximadament
Apte per a tots els públics.
4€ adults.
2€ jubilats/estudiants
3€ grups

Museu d’Alcover
C. Costeta, 1-3 – Alcover
museualcover@alcover.cat
977 84 64 52
www.museualcover.com

L'espai "Taller Josep Busquets", a la masia Reduan, és un indret emblemàtic per
comprendre l'obra de l'artista. L'espai ocupa la casa on vivia bona part de l'any,
on també va realitzar algunes de les seves obres més rellevants: a l'era, a l'ombra
dels pins, i al petit taller de darrere la masia.

Cal concertar visita.
90 minuts, aproximadament.
Visita guiada adreçada al públic en general.
Cal consultar.
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Masia Reduan– Camí del Bosc, 11-Valls
977 603 549
info@tallerjosepbusquets.com
www.tallerjosepbusquets.com

Espais visitables

Espais visitables

VISITA AL REIAL MONESTIR DE SANTES CREUS

TORRE DE LA MIXARDA
Torre de guaita de principis del segle XVII. És una construcció aÏllada situada a 3,6 Km del nuli de població. De
planta circular, es pot accedir als tres pisos interiors i al
terrat, des del qual es té una panoràmica privilegiada del
Camp de Tarragona i del mar Mediterrani. La Torre acull
el Centre d’Interpretació de les torres de guaita de l’Alt
Camp. A l’interior, un vídeo explica quin és el seu orígen,
com es va construir i perquè i quina ha estat la seva evolució històrica.

Ubicat a la riba del riu Gaià, el monestir de Santes Creus és un
clar exponent del model canònic dels monestirs del Cister, que
acabarà esdevenint panteó reial dels reis Pere el Gran, Jaume II el
Just i la reina Blanca d’Anjou. Deixa’t sorprendre per la seva
arquitectura sòlida, austera i funcional en contrast amb l’esplendor del 1er claustre d’estil gòtic de la Corona d’Aragó.
Concertar visita.
90 minuts, aproximadament.
Públic en general
9€ entrada general (6€ entrada + 3€ visita)

Iberapt
659 111 081
contacte@iberapt.com

LES TOMBES REIALS AL MONESTIR DE SANTES CREUS

Tot l’any.
Cal concertar visita
1 hora
Públic en general.
Fins a 16 anys: Gratuïta. De 17 a 64 anys 3€. Més de 65 anys 1,5€

Visites temàtiques als capvespres d’estiu al monestir de Santes
Creus. Aquesta visita ens permet conèixer l’estudi de les tombes
dels reis Pere el Gran, Jaume II el Just i la reina Blanca d’Anjou, el
1er mausoleu gòtic i l’únic panteó reial de la Corona d’Aragó que
ens ha arribat intacte fins als nostres dies.

MUSEU MUNICIPAL DE FIGUEROLA

24 i 31 de juliol. 7, 14, 21, 28 d’agost. 4 i 11 de setembre.
90 minuts, aproximadament.
Visita guiada dirigida a famílies, escolars o altres grups.
10€

Iberapt
659 111 081
contacte@iberapt.com

L’objectiu és que el visitant descobreixi la identitat
de Figuerola i la seva essència de poble. Els mitjans audiovisuals, la llum, el so i una museografia evocadora permeten
copsar sensacions, vivències, records… que ens apropen a les
històries de vida d’un poble de pagès en el trànsit del segle
XIX al XX.

Concertar visita.

LES DONES A SANTES CREUS

1h, aproximadament.

Visites temàtiques als capvespres d’estiu al monestir de Santes Creus.
Aquesta visita ens permet conèixer l’univers femení i el rol de la dona, sobretot el paper de les reines o el paper de les nobles, en el període medieval
i en el sí d’una comunitat cistercenca.

Visita guiada dirigida a famílies, escolars o altres grups.

Fins a 16 anys: Gratuïta. De 17 a 64 anys 3€. Més de 65 anys 1,5€

18 i 25 de juliol. 1, 8 15, 22 i 29 d’agost. 5 i 12 de setembre.
90 minuts, aproximadament.
Visita guiada dirigida a famílies, escolars o altres grups.
10€

Figuerola Turisme
A 3.6 kms del nucli
www.figuerolaturisme.cat
977 630 175

Iberapt
659 111 081
contacte@iberapt.com
Pàgina 5
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Figuerola Turisme
C/ de Dalt, 3
977 630 175
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MOLÍ DEL FORT

Consell Comarcal de l'Alt Camp

VISITA AL COLUMBARI ROMÀ DE VILA-RODONA

El Molí del Fort és un molí paperer construït a la vora dels vestigis d'un antic molí fariner de l'època medieval. La construcció
està registrada com a "Bé Cultural d'Interès Local". Actualment,
en el Molí del Fort s'hi realitzen projectes de conservació de la
biodiversitat mitjançant la cria en captivitat d'espècies clau per
l'ecosistema.

Ubicat al municipi de Vila-rodona, el columbari és un edifici funerari
romà construït als segles I-II, segurament un sepulcre familiar, únic
en la seva tipologia a la Península.
T’espera un apassionant viatge a través del món de la mort i els
rituals funeraris a l’antiga Roma.

Tot l’any

Tot l’any.
Cal concertar la visita.

Farena
Molí del Fort, s/n
626 08 38 21
molidelfort@gmail.com
www.molidelfort.org

1 h i 30 minuts aproximadament
Públic en general.
8€ / persona.

Concertar la visita.
Visita per a tots els públics.
Cal consultar.

CASA MUSEU DE LA MEL

SANTUARI I VILA DE MONTFERRI
Visita a la vila closa de Montferri del que ja es tenen referències al
s. IX, i a l’església de St. Bartomeu. Després visitarem el Santuari
dedicat a la mare de Déu de Montserrat, dissenyat i projectat el
1925 per l’arquitecte modernista Josep Mª Jujol, col·laborador i
amic de Gaudí. La visita finalitza amb una degustació de cortesia
a un dels productors locals del poble, o Cervesa artesana Les
Clandestines o vi o cava Vives Ambròs amb ametlles, avellanes i
olives arbequines km0. ( la visita inclou només un dels productors, i dependrà de la disponibilitat i grandària del grup).
Concertar visita.
2h - 2h i 30 minuts, aproximadament.
Visita guiada dirigida a famílies, escolars o altres grups.
Adults 12€. de 7 a 12 anys 4€. Fins a 6 anys gratuït.

La Casa Museu de la Mel ofereix veure una de les col·leccions més importants d’utensilis per a la recol·lecció de la mel. La visita el museu
permet introduir-se en el curiós món de les abelles, aprendre el procés
d’extracció de la mel i viure una experiència inoblidable!!!!!

Tot l’any.
Concertar visita.
Camins KM0
669 580 598 / 696 982 789
info@caminskm0.com
www.caminskm0.com

Visita guiada per a tots els públics. Grups de .
Cal consultar.

VISITA AL CELLER MODERNISTA DE VILA-RODONA
Obra de Cèsar Martinell, que et permetrà conèixer la seva història centenària, les seves instal·lacions i els seus vins. Es tracta d’un dels pocs
cellers que continuen actius i funcionant al mateix edifici projectat l’any
1919. La visita començarà a la façana modernista, continuarà visitant les
instal·lacions on s’explicarà el procés actual d’elaboració del vi, i es baixarà als antics cups subterranis. Per acabar, visita al nou Centre d’interpretació de la vinya i el vi i tast de vins del celler.
Tot l’any. Dissabtes a les 12h.
Concertar visita.
1h - 1h i 15 minuts aproximadament

Iberapt
659 111 081
contacte@iberapt.com

Públic en general. Entre 8 i 20 persones.
9€ adults. 4€ de 10 a 16 anys. Gratuït menors de 10 anys.

Iberapt
659 111 081
contacte@iberapt.com
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Casa Museu de la Mel
Bisbe Barberà, 3
Alcover
675 12 58 20

Espais visitables

Enoturisme

Consell Comarcal de l'Alt Camp

VISITA GUIADA AL CELLER DE L’APOTECARI

VISITA AL MUSEU DE LA PINACOTECA DE VILABELLA
El Museu Pinacoteca, gestionat per la Fundació Mn. Romà Comamala,
en la qual podrem gaudir d’una col·lecció de pintura religiosa dels
segles XVI a XIX i de les escoles catalana, espanyola, italiana i flamenca. Recopilada per mossèn Romà Comamala, rector de Vilabella
(1964-2000), durant tota la seva vida, conté més de 200 obres de
temàtica religiosa, entre pintures, escultures, gravats i objectes religiosos.

Visita del celler que va lligat a la familia dels apotecaris de Vilabella.
En la visita es pot descobrir la història de l’antiga farmàcia, lligada a la
producció de vins i licors.

Tot l’any .
Reserva prèvia.

Tot l’any

Concertar la visita

Ajuntament de Vilabella
977 620 161
ajuntamentvilabella@gmail.com

Visita per a tots els públics.

60 minuts, aproximadament.
Públic en general. Màxim 15 persones. Inclou tast.
10€.

Cal consultar.

VISITA GUIADA AL CELLER +500

MUSEU DEL CAMP DE VILABELLA

El celler Penedès +500 ofereix diferents tipus d’activitats per aquest
estiu, com ara una ruta enogastronòmica, la visita al celler de l’Avi, o
Selma sota la lluna plena, unes activitats per a gaudir d’allò més tant el
propi celler com el seu entorn.

En el mateix edifici de la Pinacoteca hi trobem aquesta mostra
etnològica d’eines, estris i mobiliari utilitzats en el camp català
durant segles.
Consisteix en una mostra, disposada en diverses sales, les
quals conformen una reconstrucció d’una casa de pagès; les
habitacions, la cuina, etc. I ens mostra el relat d’una forma de
vida, dura, però que sense la qual no podríem explicar la nostra història.

Tot l’any.
Cal concertar visita prèvia

Tot l’any.

2h aproximadament.

Concertar visita.

Públic en general. Entre 4 i 20 persones. Inclou tast.

Visita guiada per a tots els públics.
Cal consultar

Vílabella
C/ d’Avall, 34
977620190
www.cellerapotecari.com

Ajuntament de Vilabella
977 620 161
ajuntamentvilabella@gmail.com

A partir de 25€.

El Pla de Manlleu - Aiguamúrcia
Masia cal Figueras s/n
637 025 779
www.penedes500.com

VISITA AL CELLER DEL CESC
Celler familiar situat a Nulles. Elaborem vins ecològics
sota la marca "Tanca els Ulls".
Treballem el cultiu de vinyes pròpies buscant la màxima
expressió de la nostra terra.

Tot l’any.
Cal concertar visita prèvia
1h 30 minuts aproximadament
Públic en general. Entre 4 i 15 persones.
10€
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Nulles
C/ Major, 14
618 134 209
www.cellerdelcesc.cat

Enoturisme

Enoturisme

VISITA GUIADA AL CELLER VERMUT CASA PADRÓ

VISITA GUIADA AL CELLER MAS BELLA
En l'actualitat s'ofereixen dos tipus de visites: per una banda, una visita
al celler, a les vinyes i una cata de vins, i per l'altra, passejada amb
carro de cavalls per les vinyes i voltants, fins arribar als Boscos de
Valls i posteriorment també es porta a terme una visita al celler, un
tast de vins i pica-pica.

Visita Casa Vermut Padró de Bràfim (Tarragona)
On podràs viure una experiència única en un lloc privilegiat ple d’història. Vine a descobrir les peculiaritats de l’elaboració dels nostres
vermuts. Per a més informació, entra a la nostra web vermouthpadro.com on podràs fer la teva reserva i visita la nova tenda online o
el telèfon 644 429 344 T’esperem!
Dissabtes i diumenges

Dissabtes i diumenges

A les 10.30h i a les 12.30h. Cal concertar reserva prèvia.

A les 11.00h. Cal concertar reserva prèvia.

2 hores, aproximadament.
Públic en general. Entre 15 i 20 persones.

19€

Bràfim
Carrer d’Avall, 17
644 429 344
www.vermouthpadro.com

1 hora, aproximadament.
Públic en general. Entre 4 i 20 persones.

5€ i 15€.

VISITA GUIADA AL CELLER VIVES AMBRÒS

VISITA GUIADA AL CELLER SANROMÀ

Celler familiar especialitzat en caves Premium de llarga criança amb
envelliments de fins a 8 anys de produccions molt limitades i d’alta
qualitat. Amb 24 hectàrees de vinya en cultiu ecològic és una família
amb llarga tradició vitivinícola de més de 5 generacions dedicades al
cultiu de la vinya. Es fa visita guiada al celler i a la cava que està excavada sota terra usant els antics cups del celler com a zona de criança
dels nostres vins escumosos.

Els Sanromà fa quatre generacions que són pagesos a Vila-rodona.
Eduard Sanromà, el més jove, va estudiar enologia i ha fundat el seu
propi celler per expressar l’autenticitat del terrer de Vila-rodona: una
terra pobra, aspre, plena de còdols. Vila-rodona és un dels punts més
bonics de la DO Tarragona, a prop de Santes Creus, Valls, Tarragona,
Salou o Port Aventura. Un reducte de calma que dóna vins frescos i
autòctons.

Dissabtes, diumenges i festius. Entre setmana cal consultar.

Tot l’any .

11h a 14h

Cal concertar visita prèvia.

2 hores, aproximadament.
Públic en general. Fins a 25 persones.
Visita + tast 3€.

Montferri
C/ Major, 39
639 521 652
www.cava-vivesambros.com

VISITA GUIADA AL CELLER DASCA-VIVES

2 hores, aproximadament.
Visita guiada, amb tast de vins. públic en general
10€.

Bodegues Visendra és una empresa familiar amb tradició vitivinícola
que conrea les seves pròpies vinyes amb l’objectiu d’elaborar uns vins
de qualitat, amb característiques pròpies i exclusives.
El celler ofereix una visita guiada per tal de conèixer el procés d’elaboració. Per acabar un tast dels seus vins, tot gaudint d’unes vistes espectaculars.

Tot l’any

Tot l’any .

Dissabtes i diumenge a les 11h.

Dissabtes i diumenge a les 11h.

Visita guiada, amb degustació de vins. públic en general.

10€ els adults, 4€ els menors (6-12 anys).

Vila-rodona
C/ de Barcelona, 2
678 04 81 21
www.calcapblanc.com

VISITA GUIADA A LES BODEGUES VISENDRA

Camins Km 0 ofereix una visita conjunta a la pedania de Bellavista i al
celler Dasca Vives. En aquesta, passejarem pels conreus, entre ametllers, torres d'aigua i marges de pedra seca, arribarem al celler DascaVives, on hi farem una visita i una degustació de vi ecològic, i pels més
petits most.

2h aproximadament.

Masmolets - Valls
Carrer de la Font, 8
600 26 97 86
www.cellermasbella.com

Camins Km 0 / Celler Dasca Vives
Ctra de Valls a Nulles, Km 4
679 966 897
www.dascavives.com
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1h 30 minuts aproximadament.
Visita guiada, amb degustació de vins. públic en general.

9€ per cada 2 adults i un menor i, 5€ els menors.
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Les Pobles - Aiguamúrcia
Carrer de Colon, 22
639 33 88 92
www.bodeguesvisendra.com

Enoturisme

Enoturisme

VISITA GUIADA AL CELLER DE MAS VICENÇ

VISITA GUIADA AL CELLER VINYA JANINE
Vinya Janine organitza diverses activitats relacionades amb el món
del vi, ens trobem també, a la Ruta del Cister. Visites a les vinyes,
en diferents modalitats, a part de fer una visita convencional
també podreu fer tota una excursió visitant vinyes i indrets
d’interès, amb carro o cavall, sempre amb reseva prèvia, i acabant
amb una degustació dels nostres productes.

Mas Vicenç és un celler familiar situat al Nord de l’Alt Camp que us
ofereix la possibilitat de descobrir l’enoturisme. Es tracta d’una visita
guiada a les instal·lacions del celler que culmina amb un tast personalitzat dels vins. Una bona manera de conèixer un dels cellers més actuals, que busca re-evolucionar la tradició proposant uns vins amb
unes imatges fresques que simbolitzen l’esperit dels nous temps.
Tot l’any .

Tot l’any.

Dissabtes, diumenges i festius. Cal concertar reserva prèvia.

Cal concertar reserva prèvia.

1h i 45min.
Visita guiada, amb degustació de vins. Públic en general.
5€ per persona

Cabra del Camp
Mas Vicenç s/n
Ctra. Pla de Sta. Maria
617374089
www.masvicens.com

2 hores, aproximadament.
Cal consultar.

VISITA GUIADA ALS CELLERS BLANCH

VISITA I TAST A LA CATEDRAL DEL VI

Cellers Blanch ofereix un tast i passeig per la vinya en el qual s'hi
desenvolupen les explicacions del procés d’evolució de la vinya o el
procés d'elaboració del vi.
Al finalitzar es fa un tast dels vins del celler.
Tot l’any .
Divendres, dissabtes i diumenges. Cal reserva prèvia.
1 hora.
Públic en general. Màxim 10 persones.
6€

Puigpelat
Avinguda Catalunya, 8
649 99 32 94
info@cellersblach.com

Descobreix la història centenària de la Catedral del Vi de Nulles, joia modernista del 1917 on s’elaboren els vins i caves
Adernats.
Recorre passadissos plens d'història entre tines i cubs d'obra
centenàries, arcs parabòlics monumentals i una arquitectura
dissenyada per obtenir vins de la millor qualitat possible. Un
recorregut amè, per a tota la família, que serà dinamitzat per un
equip de joves guies experimentats i que conclourem amb un tast comentat de 3 vins o caves
Adernats acompanyats per pa artesà del Forn de Nulles, avellanes i oli d'oliva arbequina de Nulles.
Tot l’any.

ORIEN-TAST AL CELLER L’ESTOL VERD
El celler Estol Verd destaca per l’Orien-tast, una activitat
enoturistica que fem al nostre celler. Consisteix en trobar ampolles de vi amagades al llarg d’una ruta que tenim
a la vinya, i fer un tast del vi just al punt on trobareu
l’ampolla amagada.
És una activitat que combina natura, agricultura i tast de
vi, i ens permet caminar entre vinyes i guadir del paisatge
agrícola de la nostra comarca.

Dissabtes, diumenges i festius. A les 10.30h i a les 12.15h. Cal reserva prèvia.
1 hora i 20 minuts, aproximadament.
Públic en general. Fins a 30 persones.
10€ adults majors de 16 anys. 5€ nens de 5 a 15 anys.

Tot l’any .
Cal concertar cita prèvia.
2h - 2h i 30 minuts.
Públic en general. De 4 a 20 persones.
15€ per persona.

Rodonyà
Carrer d’Anselm Clavé, 1
629 014 231
www.vinyajanine.com

Públic en general.

Estol Verd
C / del forn nº6, 43815
Les Pobles, Aiguamúrcia
616 620 984 / 696 110 074
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Nulles
Carrer de l’Estació, s/n
977 602 622
www.adernats.cat

Visites guiades als municipis

Visites guiades als municipis
FÀBRICA TÈXTIL MARTÍ LLOPART I TRENCHS

NARCÍS OLLER: DE VALLS A VILANIU

En la visita es pot contextualitzar l'època històrica de la
Segona Revolució Industrial a Catalunya i les seves repercusions. El Centre d'Interpretació, introdueix el visitant en
el moment exacte de l'inici de l'activitat d'aquesta rellevant
industria planenca. Es pot assistir a la posta en funcionament de tel.lers centenaris. Complementa la visita el petit
museu de la pagesia autòctona i la presentació de la vida
rural en les nostres comarques. Acte seguit, ens desplacem
per a visitar l'església romànica de Sant Ramon del Pla de
Santa Maria. Una autèntica joia del segon romànic a Catalunya.

Tot l’any.

El ciutadà il∙lustre de Valls Narcís Oller ha passat a la història com el
“pare de la novel∙la catalana moderna”.
La ruta recorre els carres i places de Valls per descobrir la relació de
l’escriptor amb la ciutat, que tan bé va retratar a les seves novel∙les
sota el nom de Vilaniu.

Tot l’any.
Cal concertar la visita

Cal reserva prèvia.
1h i 30 minuts.
Fins un màxim de 20 persones

Ajuntament del Pla de Santa Maria
977612010
www.elpladesantamaria.cat

2€ per persona.

1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Cal consultar

HISTÒRIES I LLEGENDES DE VALLS

VALLS, KM 0 DEL MÓN CASTELLER

La ruta històries i llegendes de Valls ens apropa a la dimensió més
social i humana de la ciutat i dels seus habitants.

Valls és considerada per tot el món casteller la ciutat bressol dels
castells. Descobriu els orígens i la història dels castells a través dels
espais més emblemàtics del fet casteller a Valls. Coneixereu els
valors castellers convertits en art visitant el Monument als Xiquets
de Valls, espectacular obra de l’escultor vallenc Josep Busquets i
Òdena. Passareu per la Plaça del Blat, on tot va començar: el
quilòmetre zero del món casteller. I visitareu el local d’una de les
colles castelleres de Valls on els valors “força, equilibri, valor i seny”
es fan realitat. Opcionalment, al finalitzar el recorregut, es pot realitzar una degustació de productes típics de la terra.

Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Cal consultar
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És un recorregut per diferents episodis històrics de Valls enllaçant el
patrimoni monumental amb les llegendes populars més curioses de
cada etapa històrica de la societat vallenca.

Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.
Cal consultar
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Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Visites guiades als municipis

Visites guiades als municipis
RUTA PEL CALL JUEU DE VALLS

EL COR DE LA CIUTAT DE VALLS

La ruta pel Call Jueu de Valls transcorre pel nucli inicial vallenc de la
Vilaclosa, que inclou l’antic Call medieval.

Descobriu el patrimoni històric i monumental de la ciutat de Valls a
través d’un petit recorregut pel seu centre històric. Podreu conèixer
el nucli original de la ciutat a partir del qual l’antiga vila s’anirà expandint en el decurs del temps. Compartiu l’orgull de tots els ciutadans
de la capital de l’Alt Camp: els vallencs il∙lustres, la seva herència
arquitectònica i el seu patrimoni artístic. Us convidem a compartir
junts aquest llegat.

L’important pes econòmic i comercial que havia assolit Valls i el
creixement demogràfic i urbanístic que experimentà la Vila expliquen
el fet que, a mitjan segle XIII, tingués lloc l’assentament d’una comunitat jueva, una de les més importants del Camp de Tarragona.

Opcionalment, al finalitzar el recorregut, es pot realitzar una degustació de productes típics de la terra.

Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.
Cal consultar

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.
Cal consultar

CÈSAR MARTINELL, L’ARQUITECTE DEL VI

ESPAIS AMAGATS SOTA TERRA

Cèsar Martinell és una figura clau per entendre l’arquitectura catalana
de principis del segle XX. Aquest ciutadà il∙lustre de Valls, deixeble de
Gaudí, va jugar un important paper en el moviment cooperativista
sorgit al tombant de segle XX i fou l’artífex dels nous cellers que van
passar a la història com les “catedrals del vi”. La ruta ens col fer descobrir l’obra a cavall del modernisme i el noucentisme que aquest arquitecte va deixar a la ciutat de Valls.

La Sala Gòtica de Ca Segarra i el Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat han
estat recuperats com espai museístic per donar a conèixer una part
molt important de la història de Valls compresa entre 1931 i 1979., des
de la proclamació de la Segona República fins a la Transició, passant
per la guerra civil (1936‐1939).
Opcionalment, al finalitzar el recorregut, es pot realitzar una degustació de productes típics de la terra.

Recomanem completar aqueta ruta visitant una de les seves construccions agràries més emblemàtiques, el celler cooperatiu de Nulles. Al
finalitzar s’oferirà un tast dels vins produïts pel celler..

Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Cal consultar
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Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.
Cal consultar

Página 18

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Visites guiades als municipis

Visites guiades als municipis

RUTA A PEU PEL BARRI ANTIC

800 ANYS DE PLACES I MERCATS
Tradicionalment, la ciutat de Valls ha gaudit d’una societat comercial
i industrial especialment dinàmica. Les places i carrers de la ciutat
narren aquesta història d’èxit col∙lectiu. Són els espais de trobada i
negoci, de ciutadans, pagesos i comerciants, testimonis de més de
800 anys d’activitat econòmica i comercial. Feu un viatge a través del
temps tot recorrent el Barri Antic de Valls.

La Ruta pel Barri Antic està senyalitzada amb 21 plafons descriptius i també compta amb un complement
àudio que es pots descarregar al telèfon mòbil. La ruta
permet identificar dels punts singulars d'interès arquitectònic i el coneixement a fons de la riquesa històrica
del Barri Antic. Des de l'antic Hospital de Sant Roc fins
a la plaça de Sant Francesc.

Opcionalment, al finalitzar el recorregut, es pot realitzar una degustació de productes típics de la terra..
Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts

Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Visita guiada adreçada al públic en general.
Cal consultar

Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

RUTA LITERÀRIA NARCIS OLLER – VALLS

Cal consultar

COMERÇOS CENTENARIS DE VALLS

Un recorregut per diferents espais del Barri Antic de
Valls que formen part de la vida i de l'obra de l'escriptor vallenc Narcís Oller (1846 – 1930). Oller és conegut com el “pare de la novel·la catalana moderna”. El
novel·lista vallenc se situa entre el moviment Romàntic i el Realisme i posa les bases d’un gènere literari en
català que agafava embranzida i prestigi europeu a les
darreries del segle XIX.

Des dels seus inicis, Valls ha estat un enclavament privilegiat per al
trànsit i intercanvi de mercaderies. Actualment encara es conserven
negocis fundats entre mitjans del segle XIX fins a la primera meitat del
segle XX.
La visita a alguns d’aquests establiments ens aproparà a la història, les
anècdotes, el patrimoni humà i arquitectònic, tot descobrint la ciutat
moderna a través de les seves botigues, herència
d’una tradició comercial de més de 800 anys
Tot l’any.

La ruta es pot realitzar en qualsevol hora
1h 30min, aproximadament.
Tot l’any.
Cal concertar la visita
1h 30 minuts
Visita guiada adreçada al públic en general.

Visita lliure adreçada al públic en general
Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Gratuït

Cal consultar
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Oficina Municipal d’Informació Turística
C/ de la Cort, 3- Valls
977 612 530
turisme@valls.cat
www.valls.cat/turisme

Activitats a l’aire lliure

Visites guiades als municipis

RECORREGUTS A PEU O EN BTT PER L’ALT CAMP

VALLS 1888
Camins Km0 ofereix una visita guiada pel casc antic de Valls, on descobrirem edificis modernistes, noucentistes i l'arquitectura pública de Vives Castellet, i també passarem el mercat setmanal.

A l’Alt Camp, entre paisatges agrícoles i forestals contrastants,
s’hi amaguen indrets carregats d’història. Pels que els agrada
caminar, anar amb bicicleta o muntar a cavall cal que descobriu
els camins de la comarca! CANVIAR ENLLAS
Podeu descarregar els recorreguts a:

A continuació arribarem a la Societat agrícola on visitarem la sala de
festes. Finalitzarem la visita amb una degustació als antics cups de vi.

https://www.larutadelcister.info/senderisme-btt

Els recorreguts es poden realitzar al llarg de l’any.

Dimecres i dissabtes
Cal concertar la visita

La durada depèn del recorregut.

1h 30 minuts

Totes les edats, consulteu prèviament la
dificultat del recorregut.

Visita guiada adreçada al públic en general. Mínim 2 persones
10€ Adults. 4€ nens. (6-12 anys)

Camins KM0
669 580 598 / 696 982 789
info@caminskm0.com
www.caminskm0.com

Consell Comarcal de l’Alt Camp
C/ Mossèn Martí, 3 - Valls
977608560
www.altcamp.cat

LA RUTA DEL CISTER A PEU, GR - 175

DESCOBERTA DE VILA-RODONA

Recorregut a peu de 105 quilòmetres que es pot fer en quatre o més
etapes segons el temps de que es disposa, objectius i preparació física
de cadascú. Enllaça els tres monestirs cistercencs més emblemàtics
de la Catalunya Nova: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges.

Al llarg de la visita podreu conèixer diferents monuments i indrets
d’interès, entre ells el Columbari romà, el pou de la neu, Cooperativa, Convent, Castell i Museu local. Aquest recorregut que permet
observar l’evolució històrica del poble. A més, es pot visitar l’arbreda de Vila-rodona.

Trobareu més informació seguint l’enllaç següent:
https://www.larutadelcister.info/la-hist%C3%B2ria-del-gr175-0

Tot l’any.
Cal concertar la visita

Tot l’any.

3 hores
Visita guiada adreçada al públic en general i a grups.
Cal consultar

Àrea Patrimoni
695 186 873
areapatrimoni@gmail.com
www.areapatrimoni.com

4 dies o més, depenent de les etapes.
Nens a patir de 7 anys acostumats a caminar.

RUTA LITERÀRIA PER FIGUEROLA

ENTORN ALBEREDA SANTES CREUS
L’Albereda de Santes Creus és un espai natural fluvial, adjacent al
riu Gaià, que pertany al terme d’Aiguamúrcia, a la comarca de l’Alt
Camp. L'any 1992 va ser inclosa al pla d'espais d'interès natural
(PEIN) de Catalunya i anys més tard va ser inclosa a la xarxa europea d'espais naturals, Xarxa Natura 2000. És un entorn on poder
anar amb la família per a poder gaudir de la natura.

Us proposem un itinerari autoguiat en família pel nucli urbà de
Figuerola del Camp i pel seu entorn natural, a través del qual
podreu conèixer el nostre patrimoni històric, cultural i paisatgístic. Us guiaran els poemes que Josep Colet Giralt (Barcelona,
1935) va dedicar al seu poble d’estiueig.

Tot l’any.
Visita autoguiada per a famílies

Oficina de Gestió de La Ruta del Cister
C. Sant Josep, 18 . Montblanc
977 86 12 32

Tot l’any
Figuerola Turisme
977 630 175
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Apte per a tot el públic.
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Trobareu més informació a:
http://www.dipta.cat/ca/albereda-de-santes-creus

Activitats a l’aire lliure

Activitats a l’aire lliure
RUTA DE LA CAPONA

CAMÍ NATURAL D’ALCOVER A MONT-RAL

Aquesta ruta, ubicada al Pla de Santa Maria, permet fer un sorprenent recorregut de gairebé 2 Km entre camps de conreu i boscos,
tot descobrint les construccions de pedra seca més rellevants d'aquest indret de l'Alt Camp.
TREURE AREA I PREUS

Itinerari de natura senyalitzat per la vall del Glorieta que
recorre part del complex hidràulic d’aquesta vall, catalogat com a patrimoni local de caràcter històrico-cultural.
L’itinerari transcorre per diversos camins veïnals de
diferent tipologia i ús, que uneixen entre sí molins, sèquies, fonts i captacions d’aigua. L’itinerari parteix del
Mas de Forès (serveis: Punt d’informació, aparcament
per a turismes (5€), zona d’esbarjo i pícnic amb lavabos).
De maig a setembre cal consultar les restriccions a
l’Ajuntament d’Alcover.

Tot l’any.
1h 30 min
Visita adreçada al públic en general i a grups.

Ajuntament del Pla de Santa Maria
977 630 006

El recorregut es pot realitzar al llarg de l’any
La durada depèn del tram del recorregut
Totes les edats, consulteu prèviament la dificultat en
cada tram.

AIGUAMOLLS DEL PLA DE SANTA MARIA
Es tracta d’una petita zona humida d’origen artificial. S’hi diferencien quatre unitats: l’agrària amb conreus de cereal, olivers i
ametllers entre bosquines de pi blanc amb alzines i brolla; el
canyissar; la llacuna i la de bosc de ribera, franja que es vol
establir. En elles s’hi alberga gran quantitat d’espècies d’ocells,
rèptils i mamífers notables en aquests ambients i en els agraris.
Podreu gaudir d’una passejada per aquest entorn així i com de
l’observació d’aus.

Tot l’any.
Apte per a tot el públic

Ajuntament d’Alcover
977 760 441
www.alcover.cat

UN TAST DE MEL ARTESANA A LES MUNTANYES DE PRADES
Brogit Guiatges ens proposa una senzilla i refrescant excursió que ens
permetrà descobrir els voltants del poble d’Alcover i la vall del Glorieta, on les abelles van de flor en flor per produir la seva preuada mel,
propolis… Coneixerem el desconegut món de les abelles, el seu llenguatge i dialectes i les seves propietats per acabar fent un tast de diversos tipus de mel, que bé poden endolcir les nostres infusions hivernals,
pastissos, iogurts…Anirem a visitar el taller d’en Joan Maria Llorenç,
apicultor artesà i membre l’Associació d’Amics de les Abelles de Muntanyes de Prades, que ens explicarà les diverses varietats de mel que
produeix i amb el que gaudirem d’un tast insòlit, un tast de mel artesana!

Ajuntament del Pla de Santa Maria
977 630 006

RUTA CIRCULAR PEL RIU GAIÀ
Tot l’any

2h i 30 minuts, aproximadament
Totes les edats, per famílies i altres grups.
15€
Tot l’any
Totes les edats, per famílies i altres grups.

Ajuntament de Vilabella
977 620 161
ajuntamentvilabella@gmail.com
www.vilabella.altanet.org

Cal consultar
Pàgina23
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Brogit Guiatges
689 006 199
www.elbrogit.com
guiatges@elbrogit.com

Activitats a l’aire lliure
EL CAMÍ DE LA FILIGRANA AL RIU BRUGENT
Excursió que ens portarà fins al mateix riu Brugent, on descobrirem
les antigues edificacions que n’aprofitaven la seva força, els molins
fariners i paperers, i n’aprendrem el seu funcionament. Gaudirem
d’una refrescant passejada per una de les valls més ben conservades
de Catalunya, fent un tast del recorregut El Brogit de la Vall.

Tot l’any

De 9.30h a 13.30h
Totes les edats, per famílies i altres grups.
15€

Brogit Guiatges
689 006 199
www.elbrogit.com
guiatges@elbrogit.com

-

Servei Comarcal de Turisme de l’Alt Camp

Turisme Alt Camp
@turismealtcamp
@turismealtcamp
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