RUTA 6: La Ruta del Cister en família
Us proposem diferents activitats per viatjar en cotxe amb nens, i descobrir les
comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell al vostre ritme, amb l'objectiu
de passar uns dies divertits.
PRIMER DIA
El viatge a la comarca de l'Urgell comença a Agramunt on visitarem el Museu del
Torró i la Xocolata. Situat al costat de la fàbrica i la botiga, és un espai cultural on es
pot conèixer la història del Torró i la Xocolata d’Agramunt, així com la trajectòria de
l’empresa Torrons Vicens. (Tel. 973 390 607, www.vicens.com). A Agramunt també hi
ha l'Espai Guinovart, un centre d'art contemporani que dona a conèixer l'obra de Josep
Guinovart (Tel. 973 390 904, www.espaiguinovart.cat). També es poden fer visites a la
Casa Museu de poesia visual Lo Pardal (Tel. 973 390 718, www.lopardal.com). Altres
racons que cal conèixer són l'ajuntament, l'ermita de la Verge dels Socors, la plaça
Mercadal, la plaça de l'Amball i el carrer del Sió i l'església romànica de Santa Maria
amb una espectacular portalada romànica de l'Escola de Lleida . Aquesta data del
segle XII i, en els soterranis,s'hi pot visitar el Refugi Antiaeri de la Guerra Civil.
L’Oficina de Turisme d’Agramunt, tel. 973 39 10 89, www.agramunt.cat
Seguim fins a Almenara Alta (8 km), on s'erigeix el Pilar d'Almenara, una torre de
vigilància de 14 m d'alçada des del capdamunt de la qual es divisa una magnífica
panoràmica.
Continuem cap a Tornabous, però abans ens desviem i anem a Castellserà (10,6
km), on es pot visitar l'església, l'ermita, la creu de terme i l'edifici de la Panera (antic
graner del monestir de Poblet) o bé perdre-us en el Laberint de blat de moro situat a la
finca agrària Masia l’Esperança. Tté una extensió de 3 hectàrees, on trobareu més de
2 quilòmetres de passadissos (Tel. 973 40 20 45 o 973 61 03 87). I finalment destaca
la Festa del Bandoler com un dels esdeveniments d'interès turístic.
www.castellsera.cat
Tornabous (5 km). Es troba situat als peus de la serra d’Almenara on hi trobem les
restes arqueològiques de l'antic poblat ibèric del Molí d’Espígol. És un dels exemples
més importants de l'urbanisme iber a la província i fou un gran centre productor,
agrícola, ramader, polític i comercial. Les primeres excavacions començaren l’any
1970. Visites concertades a l’Ajuntament de Tornabous, tel. 973 570 233.
www.tornabous.cat

Continuem en direcció a Tàrrega, però abans ens aturem a Vilagrassa (9 km). Situat
al bell mig de la comarca de l’Urgell, a la vall del riu d’Ondara, destaca l'església

romànica de Santa Maria, l'ermita, les cases pairals i els porxos i carrerons.
www.vilagrassa.cat
Tàrrega (4 km). Podeu planificar una visita guiada per descobrir la Tàrrega medieval,
la jueva, la modernista, l’adoberia, la parròquia i el parc de St. Eloi que organitza el
Museu de Tàrrega (tel. 973 312 960, www.museutarrega.cat). www.tarrega.cat
A 2 km de la vila es troba el Talladell, on destaca l'església, l'ermita del Pedregal
(antiga filial de Vallbona de les Monges) i un munt de carrerons encisadors.
SEGON DIA
Des de Tàrrega anem a Bellpuig (12 km), una vila que posseeix grans exemplars
d'arquitectura renaixentista. Es pot fer la visita guiada al convent de Sant Bartomeu
(Tel. 973 320 292) i al mausoleu de Ramon Cardona, virrei de Sicília i Nàpols, que es
troba dins l'església (Tel. 973 320 408 i 973 320 536). També hi ha la possibilitat de
realitzar una visita guiada pel nucli antic de la vila o bé passejar fins al castell de la
vila. www.bellpuig.cat
Una bonica proposta és arribar-se a les instal·lacions de Golf Urgell Pitch & Putt (Tel.
93 342 42 49, www.pitch.cat). El camp està obert cada dia i també podeu fer cursos
de parapent i d'ala delta a l'escola de vol Volager (www.volager.com).
Seguim cap a Seana (8 km), on podem passejar i visitar l'església i d'aquí ens podem
dirigir al magnífic entorn de les Cases de Barbens (Tel. 973 32 01 63).
Tornem en direcció a Tàrrega però abans ens desviem a Preixana (12 km). A la part
més alta del poble hi ha el parc de Montalbà, espai natural preparat per a pícnic. Els
edificis interessants que hi trobareu són l'església i les capelles, així com l'estela de
Preixana, que és considerada un monument funerari del s. II a.C. Deixem Preixana i
continuem cap a Verdú. www.preixana.cat
Verdú (13 km). Us recomanem la visita guiada (Tel. 973 347 216) pel Verdú medieval i
històric per visitar l’església, el castell, la casa santuari de Sant Pere Claver, el carrer
dels artesans… La vila està declarada Zona d'Interès Artesanal de Catalunya i també
Municipi d'Interès Turístic. És el poble dels sillons negres de la verema i del vi.
Consulteu el calendari festiu. www.verdu.cat

Seguim cap a Guimerà (11 km). Us proposem fer la visita guiada (Tel. 973 303 038 i
973 303 313 ) pel poble medieval de Guimerà, declarat Conjunt Historicoartístic, per
descobrir els carrers, places i portals. www.guimera.cat

Acabem el viatge per terres de l'Urgell a Vallbona de les Monges (13,5 km), on es
troba un dels tres monestirs cistercencs que configuren la Ruta del Cister. Les visites
són guiades (www.monestirvallbona.cat). En acabar la visita no marxeu sense haver
vist l'Espai Museístic del Cinema, on s'hi exposen més d'un centenar d'objectes
relacionats amb el món del cinema i l'audiovisual des dels seus inicis fins l'era digital,
dins la col·lecció del senyor Josep Maria Queraltó. (Tel. 973 98 25 00), o bé escoltar
els secrets del poble amb l'APP de Vallbona de les Monges, una forma diferent de
passejar pels seus carrers i places. Oficina Municipal de Turisme, tel.973 98 25 00.
www.viuvallbona.cat
QUART DIA
Comencem el viatge per la Conca de Barberà a Solivella, lloc de pas entre Andorra i
les platges de la Costa Daurada, i entre els monestirs de La Ruta del Cister, Poblet i
Vallbona.Us proposem fer la Ruta dels Murals. Consta de 10 murals de ceràmica
ubicats en diferents llocs del municipi que permeten conèixer els carrers i places de
Solivella. I si seguim els carrers decorats amb plantes de gerani arribarem al castell de
Solivella, acabat de restaurar i obert al visitant. La fortalesa, de darrers del segle XV,
conserva un gran mur i la porta d’entrada. Altres atractius turístics són els quadres
giratoris de SansArt, el Racó del Càntir (una col·lecció de més de 1.800 càntirs per
conèixer els usos i els tipus de càntirs) i els vins i caves. http://www.solivella.cat/
Continuem en direcció a les muntanyes de Prades on es troben els pobles certificats
amb el Segell de Natura i Muntanya en família, un segell d'especialització que atorga
l'Agència Catalana de Turisme a un municipi o conjunt de municipis, tot garantint que
ofereixen uns determinats serveis i equipaments adaptats a les necessitats de les
famílies amb nens. Es tracta, a més, d’un projecte de col·laboració publicoprivada, ja
que els serveis poden ser oferts tant per instal·lacions i equipaments públics com per
les empreses turístiques privades de la destinació. Aquests pobles són: l'Espluga de
Francolí, Vallclara, Vilaverd, Vilanova de Prades i Vimbodí i Poblet.
Les destinacions certificades amb aquests segells destaquen per la seva qualitat i pel
seu posicionament enfront el client familiar.
Fem parada a l'Espluga de Francolí (km), un dels pobles més turístics de la Conca de
Barberà. Visitar les coves prehistòriques o fer la ruta aventura pel riu subterrani, visitar
el Museu de la Vida Rural, visitar i olorar colònia a la Fassina Balanyà, seguir la ruta
Templera i Hospitalera pel casc antic, tastar els famosos carquinyolis o fer una
passejada a peu amb els nens són els atractius més importants de la vila. Del
calendari festiu amb activitats familiars destaca la Festa Major, Festa de la Verema, el
Festival Riubombori, Pessebre Vivent o els Pastorets per Nadal.
www.esplugaturisme.cat

D'aquí ens desviem per anar a Senan (12 km), un poble tranquil on podem visitar un
taller de ceràmica (tel. 977 87 73 01 i 690 15 16 14) o bé fer la ruta familiar per les
Sorts, un itinerari per conèixer l’entorn de Senan en pocs minuts, seguint la unió
d’elements patrimonials i naturals més característics del poble com són: l’església,
l’alzina de la Pastora i els rentadors. www.senan.altanet.org
CINQUÈ DIA
Des de l'Espluga de Francolí continuem el viatge fins al monestir de Poblet (4 km), un
impressionant conjunt arquitectònic que es troba entre els monestirs més grans
d’Europa. Declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat, alberga una important
comunitat monàstica que manté viva l’espiritualitat de l’indret. Els monjos cistercencs
segueixen la regla de sant Benet que diu que els monjos ho són de debò quan viuen
del treball de les seves mans (cf. 48, 8). La seva finalitat és el sosteniment de la casa i
de la comunitat, a més de contribuir al desenvolupament integral de la persona.
Actualment, el monjos de Poblet, a banda de dur les tasques domèstiques necessàries
i dels oficis més especialitzats, duen a terme treballs d'enquadernació i de ceràmica.
Els treballs estan exposats i es poden adquirir a la botiga de Poblet.
El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet es troba situat al terme municipal de
Vimbodí i Poblet, arrecerat al vessant nord de les muntanyes de Prades, en un bell
paratge on brollen fonts abundants i on es troba la gran massa forestal del bosc de
Poblet, (des de 1984 Paratge Natural d’Interès Nacional). Conserva quasi totes les
construccions que s’anaren bastint d’acord amb les necessitats d’una comunitat en
plena vitalitat i expansió i amb la protecció dels sobirans de la confederació
catalanoaragonesa: especialment des que Pere III el Cerimoniós (1336-1387) feu del
monestir el panteó reial de la dinastia. Poblet és el monestir més gran de la Ruta del
Cister i, dels dos masculins, és l’únic que manté comunitat de monjos. Consultar els
horaris de visita a: www.poblet.cat o tel. 977 87 00 89 Ext. 275. És punt de partida de
nombroses excursions. Al llarg de l'any es celebren diferents activitats i en destaquen
el Festival de Música Antiga i els concerts d'orgue, entre altres.
D'aquí anem al poble de Vimbodí (4 km), conegut per l'elaboració artesanal del vidre
bufat. Des de l'any 2014 es celebra Vitrum (el primer cap de setmana d'octubre), la
festa del vidre artesà que té per objectiu recrear el procés tradicional i altres tècniques
com: vitrofusió, vitrall, esmalt, joieria... Una festa amb moltes activitats i tallers
destinats al turisme familiar. La visita al Museu i Forn del Vidre i assistir a una
demostració en directe, a càrrec del mestre vidrier, de la tècnica del vidre bufat és un
espectacle excepcional per veure com es transforma, en pocs minuts, la pasta de vidre
(a uns 1.000ºC), en una senzilla peça com un setrill o un porró. I no marxeu sense
caminar amunt i avall abraçats pel carrer de les Abraçades. www.museudelvidre.cat www.vimbodi.altanet.org

Seguim el recorregut cap a Vallclara (7,7 km). És un poble rural amb encant, petit i
tranquil, famós per tenir una de les millors piscines de la comarca. És un punt de
partida de moltes excursions com la ruta familiar per Vallclara, un petit recorregut per
conèixer l'entorn seguint el barranc de Vallclara o riu Milans, afluent de capçalera del
Francolí, i el barranc de Viern, afluent del riu Milans. Aquest itinerari transita
principalment per camps d’oliveres, d’ametllers i petits bosquets de pi blanc, pi roig,
pinassa, alzines i amb sotabosc de coscoll i romaní. www.vallclara.cat
Seguim fins a Vilanova de Prades (5,9 km). Es troba a les muntanyes de Prades, sota
els cingles de la Serra de la Llena i a gairebé 900 m d'altitud, i esdevé el sostre de la
Conca de Barberà. Principalment se'l coneix pel seu clima i com un poble productor de
castanyes, per la tòfona, els vins i per les vies d'escalada. És punt de partida de
nombroses excursions com és el camí als Calaixos de l'Ereldo i la Punta Curull, una
bonica excursió circular per fer amb nens pel sostre de la Serra de la Llena des d’on
gaudirem d’unes esplèndides vistes, i ens divertirem en un lloc sorprenent i laberíntic
envoltat de singulars roques i coves. No marxeu sense conèixer el patrimoni a través
de plafons informatius que permeten fer una visita autoguiada per la Casa Consistorial,
l'església de Sant Salvador, el mirador del Montsant, la roca Relliscadora, el castell, la
Font Vella, els rentadors, l'ermita de Sant Antoni, i els portals adovellats. Entre els
esdeveniments festius destaca la Festa de la Castanyada i Mercat de la Castanya,
declarada d'interès comarcal, que té lloc el darrer cap de setmana d'octubre. I les
Jornades de la Tòfona i Concurs de gossos tofonaires, que se celebra a mitjan de
gener. www.vprades.altanet.org
SISÈ DIA
Sortim de Vilanova de Prades i anem a Montblanc (27 km). És la capital de la Conca
de Barberà i una vila medieval situada a la vall del riu Francolí i als peus de les
muntanyes de Prades. Declarada Conjunt Monumental i Artístic l’any 1947, posseeix
un dels recintes emmurallats més ben conservats de Catalunya. Visitar Montblanc
amb nens és una proposta molt atractiva que es pot fer en qualsevol época de l'any ja
que trobareu celebracions populars amb activitats dedicades als nens. Els festivals
interessants per als nens són: el festival de Lego (Brickània) al mes de juny; el festival
de ceràmica al setembre, en què també organitzen activitats per a nens,i el de
Playmobil (Clickània) a l'octubre. També és un bon lloc on els nens poden conèixer bé
la llegenda de Sant Jordi i el Drac: es diu que va ser davant de la muralla de
Montblanc on Sant Jordi va matar al famós drac que menjava donzelles.
www.montblancmedieval.cat

D'aquí anem a Vilaverd (5,3 km), un poble petit, tranquil i acollidor. El riu Francolí
marca el límit del terme per l’est, el barranc de la vall al nord i el riu Brugent al sud.
Envoltat de rius i barrancs, al llarg de la història, els vilavertins han donat a l’aigua

diversos usos. Si passegeu per dins el poble podreu sentir el soroll de l'aigua que
corre per les conduccions que travessen el poble. No marxeu sense visitar els
rentadors, un bonic lloc on poder explicar als vostres fills com es rentava la roba
antigament. Per la seva situació és també punt de partida de nombroses excursions.
www.vilaverd.altanet.org
Tornem en direcció a Montblanc per anar a Barberà de la Conca (13 km). És el poble
que dóna nom a la comarca i ofereix als visitants l'encant d'un petit poble situat al
pendent d'un turó dominat pel castell templer de Barberà, de visita imprescindible.
Seguint l'anella saludable, recorrerem els llocs d'interès de la vila. També és conegut
pels seus vins i caves i perquè fou a Barberà on es fundà el primer celler cooperatiu de
l'Estat espanyol (1897), actualment viver de celleristes de la comarca, un projecte
ambiciós i innovador que té per objectiu impulsar joves agricultors a elaborar i introduir
els vins de la Conca en el mercat del vi de qualitat. Arribant al poble i a peu de
carretera, trobem un clar exemple de les innovacions arquitectòniques del modernisme
introduïdes per Cèsar Martinell: el celler cooperatiu d'estil modernista de Barberà de la
Conca. Al municipi també hi trobem altres cellers que organitzen visites guiades, tasts
de vins i d'altres activitats enoturístiques. Destaquem la Festa del Trepat, un
esdeveniment festiu de caire familiar on es marida el vi i l'art i que té lloc al juny.
www.barbera.altanet.org
SETÈ DIA
Sortim de Montblanc en direcció a Santa Coloma de Queralt. Ens aturem a Pira (5
km), que es troba situat sobre un massís elevat en forma de península, voltat pel
torrent del Torrentill i el gorg natural del riu Anguera, afluent del riu Francolí. Des
d'aquí es poden fer excursions i rutes per un dels paisatges més poc coneguts, com la
Ruta de les Pedreres i Forns de guix, i la Ruta dels Espadats del riu Anguera, entre
altres. www.pira.altanet.org
El següent poble és Sarral (5 km). Situat al centre de la Conca de Barberà i enmig de
La Ruta del Cister, és considerat el cor vinícola i artesà de Catalunya. Aquest títol és
corroborat per l'alabastre (Museu de l'Alabastre), els milers d'hectàrees de vinya i el
celler modernista construït el 1914, a l’empara de la Mancomunitat de Catalunya, obra
de l'arquitecte Pere Domènech i Roure. Al municipi hi trobem altres cellers que
organitzen visites guiades, tasts de vins... No podem marxar sense fer el taller familiar
"Toca l'alabastre" (al museu), fer la visita guiada, caminar o pedalejar per alguns dels
itineraris senyalitzats que ofereixen una gran riquesa paisatgística, o fer un pícnic a
l'àrea de lleure de l'ermita dels Sants Metges. https://viusarral.com/

Arribem a Santa Coloma de Queralt. El Castell dels Comtes és una de les
construccions més emblemàtiques de la vila. Actualment, convertit en centre cultural i

social de la societat colomina, guarda per als visitants vestigis importants del seu
passat gòtic, renaixentista i barroc. Des de l'Oficina de Turisme es realitzen visites
guiades per pujar a la torre del castell, al centre històric de la vila i a l'antiga botiga cal
Jaume Punto, una antiga xocolateria, confiteria i cereria de Joan Farrés i Puig.
Documentada el 1848 tancà a finals dels anys 60 del segle XX. És una botiga del
passat per visitar en el present. I si voleu caminar us recomanem fer la Ruta dels
Molins. www.stacqueralt.altanet.org
VUITÈ DIA
Des Santa Coloma de Queralt anem cap a Sarral per dirigir-nos al Pla de Santa Maria i
endinsar-nos a la comarca de l'Alt Camp.
El Pla de Santa Maria. És conegut com la capital de la pedra seca, un mètode de
construcció antiquíssim que se serveix únicament de la pedra en el seu estat més pur.
Una bona proposta és la Ruta de la Capona, que recorre durant uns dos quilòmetres
les edificacions elaborades seguint aquesta tècnica (barraques, arneres i marges).
També són parades recomanables el carrer Major, de regust medieval, o els
aiguamolls que obren un bell espai natural per a l’arribada de nombroses espècies
d’aus. www.pla.altanet.org/
Seguim en direcció a Santes Creus (14 km), un petit poble del municipi d'Aiguamúrcia
situat a la riba del riu Gaià i format al voltant del recinte del monestir cistercenc. El
monestir de Santes Creus és dels tres monestirs cistercencs de La Ruta del Cister el
que reprodueix amb més fidelitat el pla bernardí de construcció i l'únic que no té vida
monàstica, fet que afavoreix la organització de diferents activitats i propostes culturals
per a endinsar-se en la història, el tipus d’arquitectura i les llegendes més interessants
que guarden les seves dependències. La seva història i el model de vida cistercenc
s’expliquen en l’audiovisual El món del Cister, que es projecta durant la visita al
monestir. Si és l’últim dissabte de cada mes, podrem fer l’activitat Mr. Stone i les
Tombes Reials. Mr. Stone és un viatger misteriós que volta per tot el món a la recerca
de llocs únics i extraordinaris. L'últim dissabte de cada mes, al Reial Monestir de
Santes Creus, resolem tots els misteris, que ens ha deixat als seus quaderns de
viatges, per poder esbrinar tots els secrets que amaga el monestir: qui hi va viure, qui
hi està enterrat, qui s'amaga darrere dels fabulosos capitells...
http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/mr-stone-i-el-misteri-de-les-tombes-reialsde-santes-creus Al costat del riu es troba l’Albereda de Santes Creus, única com a
bosc de ribera de tot Catalunya, declarada espai d’interès natural per la Generalitat, i
un bon lloc per passejar o fer un pícnic. www.aiguamurcia.cat

D'aquí ens desviem al Pla de Manlleu (20 km). Aquí ens arribarem al nucli de
Penedès +500. Un paradís per a les experiències relacionades amb el vi i el seu

paisatge. Experiències per a grans i petits que ens faran viure la terra des d’una altra
perspectiva. Consulta la seva web: http://www.penedes500.com/
NOVÈ DIA
Continuem el viatge fins a Vila-rodona (11 km), on podem visitar el columbari, un
edifici funerari construït al segle II dC i que es relaciona amb una antiga vil·la pròxima,
situada a la ribera esquerra del Gaià; el celler modernista, el Museu de la Vila, l'antic
convent dels Dolors, de frares servites, o passejar per l'arbreda del riu Gaià. www.vilarodona.altanet.org
Continuarem la ruta a Rodonyà (8 km). Aquí hi trobarem el Centre Hípic Rodonyà, on
a banda de tenir escola d’equitació, ens preparen excursions a cavall o carro per la
comarca, La Ruta del Cister, etc. www.centrehipicrodonya.com. A Rodonyà també hi
trobem el celler Estol Verd situat dins el mateix nucli rural, al carrer Nou, 11. A banda
d’elaborar vins han creat Orien-tast. És una nova experiència enoturística en grup, una
activitat de senderisme en què has de cercar i tastar diversos vins amagats en
diferents rutes que passen per les finques del celler, descobrint l’agroecologia, el
paisatge i la història del món rural. Una manera divertida de fer senderisme i passar
una bona estona amb amics i/o família. www.orientast.com. A Rodonyà també podrem
visitar el castell. Laprimera notícia documentada data del 1310, tot i que sembla ser
que el 1214 ja esxistia que el castell com el coneixem ara és d'un projecte constructiu,
es va portar a terme entre els segles XVI i XVII i és un clar exponent de l’arquitectura
rural de traça renaixentista. Actualment és la seu de l’ajuntament, la biblioteca i d’altres
entitats municipals i es pot visitar. www.rodonya.altanet.org
DESÈ DIA
De bon matí, anirem fins a Figuerola del Camp. En aquest petit poble situat a la falda
de Miramar podem visitar la torre de la Mixarda, una torre de guaita moderna, datada
entre els segles XVI-XVII. A l'interior de la torre hi ha ubicat el centre d'interpretació de
les torres de guaita. Al voltant hi trobareu una àrea de lleure. Per visitar-la cal que us
poseu en contacte amb l’Ajuntament de Figuerola. www.figuerola.altanet.org
Ens arribarem a Valls. Descobrim la ciutat de Valls a través d’un joc ambientat pels
carrers del Barri Antic que podeu adquirir a l'Oficina de Turisme (C. de la Cort, 60, Tel.
977 61 25 30). Fa més de 800 anys que Valls és una ciutat de mercats, i és per això
que la Candela sempre té el seu cistell preparat per anar a comprar. Però, què ha
passat? El cistell de la Candela és ple d’enigmes i necessita la teva ajuda per posar
cada cosa al seu lloc. Si segueixes l’itinerari que proposen les Rutes pel Barri Antic de
Valls podràs resoldre tots els enigmes. http://blog.visitavalls.cat/

Per acabar, ens arribarem fins al cor de les Muntanyes de Prades: Farena i Mont-ral.
Allí gaudir de la tranquil·litat i podrem fer diverses caminades depenent del nivell que
tinguem. No dubteu a apropar-vos al Restaurant Brugent de Farena on uns explicaran
quina ruta us pot agradar més. www.mont-ral.com
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