Santes Creus-L’Espluga de Francolí
El camí de Santes Creus a l’Espluga de Francolí deixa enrere la
comarca de l’Alt Camp i ens condueix a la Conca de Barberà.
Aquesta és una de les comarques naturals millor definides de
Catalunya. Barberà de la Conca serà un mirador privilegiat de
l’orografia d’aquesta comarca.
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allotjaments
Els webs www.gencat.cat/diue/turisme i
www.catalunya.com faciliten informació detallada dels
establiments turístics dels municipis que integren aquesta
etapa, relació que no reproduïm per raons d’espai.
Les persones interessades poden consultar les publicacions
anuals que edita la Direcció General de Turisme Guia
d’hotels, Guia de càmpings i Guia d’establiments de turisme
rural, així com sol·licitar informació a les oficines de turisme.

Disseny i maquetació: Rafa Domínguez
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Camí de Sant Jaume

Santes Creus - L’Espluga de Francolí

Com molts municipis de la Catalunya Nova que vivien de
la vinya, a mitjan segle xix els pagesos van conèixer una
època brillant en l’economia que pocs anys més tard va
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El nom de la vila prové del llatí spelunca (espluga, cova), mot amb què ja
era coneguda al segle xi, amb referència a les nombroses balmes i cavitats
dels voltants de la vila, entre les quals hi ha la cova de la Font Major, per on
discorre sota terra el riu Francolí, descoberta per casualitat el 1853.
L’edifici més notable és l’església Vella de Sant Miquel, declarada monument
historicoartístic el 1923. És un molt bon exemple de la transició del romànic
al gòtic. Es diu que l’any 1837 es van amagar sota les escales de l’església les
restes dels reis catalans que s’havien profanat al monestir de Poblet.
L’antic hospital, oposat a l’església Vella, d’estil gòtic i construït al
segle xiv, va ser fundat per l’orde dels cavallers hospitalaris de Sant Joan de
Jerusalem i va ser administrat per aquest mateix orde fins al 1851, quan un
concordat entre Espanya i el Vaticà el va suprimir. En destaca el pati obert
interior voltat d’arcs de pedra.
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El nucli urbà, d’origen medieval, està format per un conjunt de carrers estrets
i desnivellats agrupats al voltant de l’església, dedicada a santa Maria i obra
del segle xviii. Es va construir sobre una església anterior, de la qual es
conserva un santcrist de molta devoció.
El celler cooperatiu de la vila, inaugurat l’any 1919, d’estil modernista, és
obra, com molts altres, de l’arquitecte modernista Cèsar Martinell.
Seguint l’avinguda de Catalunya, sortim de Cabra del Camp. A uns
800 m trobem una bifurcació, prenem el camí de l’esquerra fins a sortir
a la carretera T-231. Anem en direcció al Corral de la Guineu tot
seguint la pista a Barberà de la Conca.
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Dins el nucli històric destaquen diversos casals o immobles d’arquitectura
civil. El més representatiu és la casa senyorial del Palau Reial, que era la
residència ocasional dels reis de la Corona d’Aragó. D’estil gòtic amb façana
de carreus, actualment té una estructura molt alterada a causa de nombroses
reformes que en van modificar el perímetre original i en van malmetre
l’estructura interior i els finestrals de la planta principal.
Sarral
El recinte emmurallat es va construir
en temps del rei Pere el Cerimoniós, a
partir de l’any 1366. Té un perímetre de
1.500 metres amb 31 torres i diferents
portals d’entrada: el de Sant Jordi, el de
Sant Antoni –reconstruït–, el de Bové i
del Castlà, els portalets de Sant Marçal i
el del Foradot.
Prenem el carrer de les Tossas sortint del recinte emmurallat pel portal del
Castlà. Deixem a l’esquerra l’IES Martí l’Humà i seguim el GR-171. Arribem
al barranc de Sant Joan, deixem el GR-171 i seguim una ampla pista fins a
l’Espluga de Francolí.
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Del poble destaca especialment l’església de Sant
Ramon. Construïda al començament del segle xiii,
l’església de Sant Ramon és d’una sola nau, absis
semicircular i ampli transsepte, i té una portalada
bellament esculpida, amb vuit columnes per banda, i
una rosassa notable a la façana de ponent.
Si feu un tomb pel carrer Major podreu observar els
portals medievals que tancaven la vila closa i diverses
cases pairals i portalades de pedra. També s’hi conserven algunes façanes
amb esgrafiats geomètrics dels segles xvii i xviii.
Des de l’església de Sant Ramon, prenem amb precaució la carretera de Cabra
del Camp (TP-2311) i seguim el camí de la Torre de l’Anglès fins a un túnel que
creua l’autopista. Just abans del túnel, prenem el camí de l’esquerra, que al llarg
d’un quilòmetre i mig ens conduirà fins a Cabra del Camp.

riu Gaià

el Pont
d’Armentera

10,1 km

El Pla de Santa Maria

derivar en una gran crisi a causa de l’aparició de la fil·loxera. Aquest
va ser un dels motius pels quals els pagesos pobres van intentar,
mitjançant l’associacionisme, salvar-se de la davallada. Amb aquest
esperit es va fundar a Barberà, l’any 1894, la Sociedad de Trabajadores
Agrícolas del Pueblo de Barberá, més coneguda com La Societat, que va
iniciar el cooperativisme agrari a Catalunya i a l’Estat espanyol.
El Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca, situat a la carretera
d’entrada al poble, va ser construït entre els anys 1920 i 1921 per l’arquitecte
Cèsar Martinell i Brunet.
Sortint pel carrer del Comerç, prenem el desviament a l’alçada de les bodegues
de la Cooperativa de Barberà. Seguim el GR-175 i la Ruta del Cister, per anar
junts a Montblanc.
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L’església es començà a construir l’any 1171, però no va ser fins al segle xiv
que va ser acabada. La planta és de creu llatina i queda tancada per darrere de
l’altar i del retaule major amb una gran rosassa. Té a més tres robustes naus
i cinc capelles abacials; ben a prop de l’altar major es localitzen les tombes
de Pere ii el Gran (segle xiii) d’una banda, i de Jaume ii i Blanca d’Anjou
(segle xv) de l’altra. L’església compta amb una petita capella de façana
romànica encarada als dos claustres, un d’estil gòtic i l’altre de romànic. El
gòtic destaca per la riquesa iconogràfica dels capitells. Al voltant d’aquest
claustre trobem les dependències que fan de dormitori. L’altre claustre, el
romànic, és molt més sobri i l’envolten la cuina, el refectori i el Palau Reial.
Seguim la carretera TV-2006 en direcció a Vila-rodona. En la segona desviació
que trobem a mà dreta, prenem el GR-172 en direcció al coll de les Forques. Aquest
camí ens conduirà fins al Pla de Santa Maria.
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