Guia turística i comercial

d’Aiguamúrcia

AIGUAMÚRCIA - EL PLA DE MANLLEU - LES ORDES
LES POBLES - SANTES CREUS
L’ALBÀ, MASBARRAT I LES DESTRES.

Aiguamúrcia al vostre abast
Benvingudes i benvinguts al municipi d’Aiguamúrcia,
El nostre municipi és conegut pel seu Monestir Cistercenc de Santes Creus,
però en aquesta guia descobrireu totes les possibilitats que us ofereixen
els seus més de 70 quilòmetres quadrats, la seva desena de pobles i nuclis
habitats.
Coneixereu els monuments, els paisatges, les rutes i camins. Però també
tindreu a l’abast els serveis com ara allotjaments, restaurants, comerços i
cellers que us faran gaudir d’una estada excepcional a l’interior de la Costa
Daurada i al bell mig de La Ruta del Cister.
De ben segur que voldreu tornar!
Ajuntament d’Aiguamúrcia

Aiguamúrcia
Petit poble situat al marge del
riu Gaià, del qual rep el nom el
municipi. Ja estava poblat en època
romana, tal com ho evidencien les
restes que s’han trobat a la rodalia.
El nucli es va formar al voltant
d’uns edificis, possiblement de
l’edat mitjana, situats molt a prop
del riu. Allí podreu gaudir d’un
dels passejos més atractius al llarg
del riu Gaià, entre Aiguamúrcia i
Vila-rodona, on hi trobareu bosc de
ribera i unes passeres de fusta per
salvar els meandres que el riu fa
(forma part del GR-172.1, i del Camí
de les Terres del riu Gaià).
Cooperativa Agrícola d’Aiguamúrcia
Construïda per Cèsar Martinell l’any
1920, és d’estil modernista.
Carretera de Santes Creus, 27.
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On podem dormir i menjar?
Hotelet Rural Ca la Sió
(HT-000821)

C/ Camps 2-4
977 63 91 95
info@calasio.com
www.calasio.com

Casa de turisme rural
El Xiprer
(PT-000289)

Plaça Vella, 7
667 515 847 – 665 902 823
info@ruralelxiprer.cat
www.ruralelxiprer.cat
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L’Albà, Masbarrat i les Destres
Es tracta de petits nuclis de població situats a la part sud-occidental del
municipi, al llarg de la carretera que uneix Aiguamúrcia amb l’Albà. Cal
destacar el seu gran valor paisatgístic. A prop de l’Albà, tenim l’antic nucli de
l’Albà Vell, del qual es conserven les ruïnes del castell i les restes de la capella
romànica de Santa Maria de l’Albà.
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Aiguamúrcia,
territori
vitivinícola
En el paisatge
d’Aiguamúrcia destaquen
els masos i la vinya,
herència de l’estructura
socioeconòmica que bona
part de la Catalunya rural
va tenir fins ben entrat
el segle XX. Són vinyes
que es troben dins la
Denominació d’Origen
Penedès i produeixen raïm
per elaborar vins i caves de
qualitat.
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Fotografia: Mar Vercher

Les Pobles
Les Pobles està situat al centre de
la part occidental del municipi,
al costat de la carretera que el
travessa de ponent a llevant, i es va
formar al voltant d’antics masos.
Cal destacar l’església dedicada
a Santa Maria, de principis del
segle XX, i també el seu valor
paisatgístic. En direcció a Pontons,
trobem Santa Agnès, que, a més de
la masia, compta amb una ermita
romànica amb el mateix nom.
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On podem menjar?
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Caves Vidal i Ferré

Restaurant El Tastet

El celler és a Les Pobles i va ser fundat l’any 1991 per
l’actual propietari, Ramon Vidal, juntament amb la
seva família. Una de les raons de l’excel·lència del
cava que elaboren radica en l’antiga tradició dels
monjos cistercencs, introductors de les vinyes a
Les Pobles, i a la seva vinculació amb els seus germans francesos i amb els Templers de la regió de la
Champagne. Les vinyes són ubicades entre el monestir de Santes Creus i la muntanya de Montagut.
Visita guiada: Dissabte, de 10.00h a 14.00h.
Diumenge i festius, de 10.00h a 13.00h
Altres dies i/o horaris, contacteu-hi.
Carrer Nou, 2
977 63 85 54 / 690 362 113 / 676 808 612
vidaliferre@vidaliferre.com
www.vidaliferre.com

C/ Àngel Guimerà, 42
977 638 296
restauranteltastet@hotmail.com

El Cafè de les Pobles
Carrer Àngel Guimerà, 35
662 48 90 36
elcafedelespobles@gmail.com

Bodegues Visendra

Forn de pa
Fleca Les Pobles
Forn de pa històric, on
s’elaboren pa, pastissos,
coques, galetes, pastes, etc;
tot elaborat en un forn de
llenya tradicional.
Carrer del Forn, 5
977 26 08 48
www.flecalespobles.com

La tradició vitivinícola de la família Sendra, fundadora de les bodegues Visendra, es remunta a diverses generacions. El celler és a les Pobles i es va reformar el
2010. Les terres d’on prové el raïm amb què s’elaboren
els vins ecològics i vegans de les Bodegues Visendra
estan situades al terme municipal de les Pobles i Santes Creus, a prop del monestir que rep el mateix nom i
on els monjos ja elaboraven antigament el seu vi.
Visita guiada: De dilluns a divendres, a concretar. Dissabte, diumenge i festius, de 10.00h a 15.00h. Duració de la visita: 45 min – 1h. Idiomes: català i castellà.
Francès i anglès a concertar.
Carrer Colon, 22
639 338 892
info@bodeguesvisendra.com
www.bodeguesvisendra.com
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On podem dormir?

Mas Vidal
(PT-000379)
Ctra. TV-2441, s/n
43815 Aiguamúrcia
660 19 43 16 / 977 21 53 04
reserva@mas-vidal.com
www.mas-vidal.com
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Les Ordes
Enmig d’un marge d’uns 2 metres d’alçada,
damunt d’una rabassa, al nucli de masies de
les Ordes hi trobareu el Roure de les Ordes
(Quercusfagineafaginea). Antigament
conegut com Roure de les Escoles per la
seva proximitat a l’antiga escola on anaven
els nens que vivien en aquestes masies, és
dels roures més espectaculars del municipi.
La seva alçada és de 16,5m, la volta de canó
(1,3) fa 3,3 m i la capçada, 19,3 m.
UTM (m) x, y: 366265; 4583411

Most BaixasLehnberg

Celler Tuets

Mas Regany és una finca de 15 hectàrees
dedicada al cultiu ecològic de vinya i
olivera, aplicant als cultius sistemes tradicionals i naturals. Produeixen oli ecològic
i most ecològic a partir de les varietats
macabeu, parellada, ull de llebre, syrah i
Alicante Bouschet.
Finca Mas Regany
Horari d’atenció al públic: dissabtes cal
trucar prèviament.
Les Ordes
977 05 02 62 / 605 103 950
Baixas_lehnberg@tinet.org

El Celler elabora vins naturals monovarietals d’agricultura ecològica i seguint
criteris holístics que els fan estar integrats amb la terra, la tradició, la natura i
la persona que els elabora. Són vins amb
consciència!
Carretera de Les Ordes (km 3,8)
628 479 841
http://www.cellertuets.com/ca/
info@cellertuets.com
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On podem dormir?
Mas d’En Ferran

(PT-000088)

Ctra. De les Ordes (km 3,1)
644 52 00 27
correu@masferran.cat
http://masferran.cat/

Allotjament rural Mas
Tuets
(PT-000314)

Carretera de Les Ordes
(km 3,8)
628 479 841
albertdnpont@hotmail.com
www.mastuets.com
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Santes Creus
Petit poble format al voltant
del recinte del monestir de
Santes Creus, al llarg del
carrer que hi dóna accés i tot
al llarg de la riba esquerra del
riu Gaià.
Per accedir-hi des de la carretera de Tarragona fins al Pont
d’Armentera, hem de creuar el
riu Gaià; ho fem per un pont
de pedra construït el 1549 per
l’abat de Valls (del qual se’n
conserva la data i les armes al
mur esquerre).
A l’entrada trobem la creu
de terme, d’estil gòtic (s.XIV)
i amb una base bellament
esculpida.
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Monestir de Santes Creus
El monestir de Santes Creus va néixer el 1150 sota el patrocini dels llinatges
dels Montcada i dels Cervelló i del comte Ramon Berenguer IV. Els monjos,
provinents del monestir occità de la Gran Selva, van trobar a la riba del riu
Gaià l’emplaçament idoni per bastir-hi un monestir que havia de ser, fins al
1835, el centre d’una de les senyories monàstiques més extenses i influents de
la Corona d’Aragó. La seva història i el model de vida cistercenc s’expliquen a
l’audiovisual El Món del Cister.
Horari d’atenció al públic:
De dimarts a diumenge, inclosos festius. De l’1 d’octubre al 31 de maig: de 10.00h a
17.00h. De l’1 de juny al 30 de setembre: de 10.00h a 18.30h. Tancat els dilluns no festius,
el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de gener.
Plaça de Jaume el Just, s/n
43815 Aiguamúrcia (Alt Camp)
977 63 83 29
Santescreus.cultura@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/reial-monestir-de-santes-creus
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Oficina comarcal de Turisme de Santes Creus
Ubicada al mateix monestir
Telèfon de contacte: 615843058
turisme@altcamp.cat

Plaça de Sant Bernat
La Plaça de Sant Bernat Calbó és un dels
exponents més rellevants del barroc a
Catalunya. Presidida per una font monumental,
formava part de la clausura de l’antic cenobi.
Actualment els edificis són de propietat
privada. Destaca, pujant a mà dreta, l’antic
Palau de l’Abat, on hi ha la seu de l’Ajuntament
d’Aiguamúrcia.
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Casalot de Santes Creus
Situat al carrer de Pau Casals, es va
començar a construir durant la Segona
República com a cafè i local d’esbarjo, però
va quedar inacabat per la Guerra Civil i no
va ser inaugurat fins al 2006 com a centre
cívic. Acull una exposició de caràcter
permanent de plafons de rajoles catalanes,
donada a l’Ajuntament per Joan Cunillera
i Rocío Morcillo. La col·lecció està formada
per un total de 109 plafons de rajoles
catalanes que van des del s.XVIII al s. XIX.
Arbres monumentals
Al pati del Palau de
l’Abat, hi trobarem
dos xiprers plantats
al voltant del 1800
i catalogats com a
arbres monumentals
per la Generalitat

Celler modernista de Santes Creus
Projectat per l’arquitecte Cèsar Martinell
el 1919, es va acabar de construir el 1921
com a edifici de la Cooperativa Agrícola.
Està situat al número 17 del carrer de Pau
Casals.

On podem dormir i menjar?
Hotel-restaurant Grau
(HT-000210)
C/ Pere el Gran, 3
977 63 83 11
info@hostal-grau.com
www.hostal-grau.com
Restaurant Catalunya
C/ L’Arbreda, 2
977 63 84 32
info@restaurantcatalunya.com
www.restaurantcatalunya.com
Restaurant Cal Mosso
Pl. Santa Llúcia, 1
977 63 84 84 / 696 964 363
calmosso@restaurantcalmosso.com
www.restaurantcalmosso.com
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On podem dormir i menjar?
Casa Rural l’Abadia de Santes Creus
(PT-000290)
Plaça Jaume el Just, 2
659 580 077 / 639 615 997
labadiasantescreus@gmail.com
www.labadiasantescreus.com
Mas Aragó (PT-000292)
(Allotjament rural que també compta
amb un centre hípic)
Mas Aragó s/n
977 63 91 25 / 649 428 757
www.masarago.com
info@masarago.com
Bar del Mig
C/ Pere el Gran, 9
977 63 83 17 / 665 158 957
bardelmigsantescreus@gmail.com
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L’Albereda de Santes Creus
Declarada espai d’interès natural
per la Generalitat, és única com a
mostra del bosc de ribera de tot
Catalunya. Aquesta massa arbòria
ocupa 12 hectàrees i formava
part del monestir. Actualment
és propietat de la Diputació de
Tarragona des de 1957. S’hi accedeix
pel desviament de la carretera que
va a Aiguamúrcia.
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Productes artesans de qualitat
Taller de Ceràmica Jaume Satorras
A més de la botiga del ceramista Jaume
Satorras, també acull una sala d’art municipal amb exposicions mensuals d’artistes
de diferents disciplines.
Pl. De Sant Bernat Calbó, 1
977 63 84 37
info@jaumesatorras.com
www.jaumesatorras.com
Cal Sarameu
Hi trobareu carquinyolis, pa, coques, embotits i formatges, vins, licors i tota mena
de productes típics i locals.
C/ Pere el Gran, 3
977 63 83 27
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Fotografia: Drac Verd. Wikipedra.

Construccions de pedra seca
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A la zona de les Planes, un altiplà a la riba del riu Gaià, entre els municipis d’Alió,
Vila-rodona, Aiguamúrcia, el Pont d’Armentera i el Pla de Santa Maria, hi ha una alta
densitat de construccions de pedra seca. Les construccions de pedra seca responen
a dues necessitats, la de bastir elements útils a les feines agrícoles i de pastors, però
també en la necessitat de desembarassar la terra de pedres per conrear-hi, sobretot en
aquesta zona, vinya. Per això, si camineu pels camins del terme d’Aiguamúrcia, podreu
trobar moltes d’aquestes construccions, lligades majoritàriament a l’expansió de la
vinya a les nostres contrades entre finals del segle XVIII i finals del XIX.

El Pla
de Manlleu
Poble situat a l’extrem
oriental del terme
municipal, a la riba dreta
de la riera de Marmellar.
De formació relativament
recent, està envoltat
de nombroses masies,
la majoria de les quals
conserven restes d’antigues
edificacions de l’edat
mitjana. A uns 800 metres
del nucli del Pla de Manlleu,
hi podeu trobar l’ermita
romànica de Sant Miquel,
construïda a mitjan del
segle XII i ampliada al
segle XVIII. A uns pocs
quilòmetres del poble hi ha
el nucli abandonat de Selma.
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On podem dormir?
Masia els Cups
(PT-000012)
Els Cups s/n
628 416 564
kikodemanlleu@hotmail.com
Allotjament rural
Cal Figueras
(PT-000055)
C/ Mas Figueras, 19
676 948 722 / 687 718 386
figuerascomas@gmail.com
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Fotografia: Enric Fonts

Casa Rural La Fàbrega
(PT-000328)
Carretera TV-244 Km. 14,2
616 855 734
p.figuerascomas@gmail.com
www.casarurallafabrega.com
Cases Rurals Les Apieres
(PT-000349) (PT-000354)
(PT-000355)
Masia Les Apieres s/n
609 167 473
info@apieres.com
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On podem menjar?
Bar-restaurant l’Escalivada
Av. San Cristòfol, 3
609 502 995 – 606 902 087
restaurantescalivada@gmail.com

Productes artesans de
qualitat
Embotits artesanals Can Suriol

28

Av. San Cristòfol, 26
977 63 86 82
Fax: 977 63 93 06
Aquest establiment elabora embotits artesanals i compta amb
el Carnet artesà de la Generalitat
de Catalunya.

Agrupació d’agricultors
d’El Pla de Manlleu
Col·lectiu de 25 viticultors aplegats
en l’Agrupació d’Agricultors del Pla de
Manlleu amb una de les varietats de raïm
més ben adaptades a la regió, la parelladamontonega, per qüestions de sòl,
microclima i alçada respecte del nivell del
mar (totes les vinyes es troben per sobre
dels 500 metres).
Les finques estan situades al Pla de
Manlleu, Querol, La Joncosa de Montmell,
una subcomarca natural situada entre
l’Alt Camp i el Baix Penedès. Elaboren el
Nou de +500.
Per concertar visites guiades
Agrupació d’agricultors d’El Pla de
Manlleu. Carrer de Sant Cristòfor, 1
628 416 564 / 608 935 048
info@raim500.com
http://plademanlleu.com/
Fotografia: Angela Llop. Flickr
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Mas de la Basserola - (Vives Gau SL)
El Mas de la Basserola és una masia del
segle XVIII envoltada de boscos, vinyes i
camps de conreu. A la masia hi ha el celler
i les caves dedicats a l’elaboració de vins
blancs i cava d’agricultura ecològica. Duen
a terme tot el cicle de l’elaboració, des del
conreu dels camps fins a l’embotellament
dels vins, en un entorn natural privilegiat
entre la serra d’Ancosa i la serra del Montmell, a 560 metres sobre el nivell del mar.
Masia, 60
977 63 86 19 / 606 435 116
info@masdelabasserola.cat
www.masdelabasserola.cat
Celler Nin Ortiz
C. dels Horts, S/N
El Pla de Manlleu
Tel. 686 46 75 79
familianinortiz.porrera@gmail.com
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Selma
Poble abandonat situat a 743
metres d’altitud, a la part
oriental del terme, sota el puig
de les Forques. Està presidit per
les ruïnes del castell de Selma i
de l’església parroquial de Sant
Cristòfol, d’estil gòtic. Selma
es va anar despoblant, fins a
quedar deshabitat, a mitjan del
segle passat.
Fotografia: Mar Vercher
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AJUNTAMENT D’AIGUAMÚRCIA
Plaça de Sant Bernat, 1 - Telf. 977 638 301 - 43815 Santes Creus, Tarragona
ajuntament@aiguamurcia.cat - www.aiguamurcia.cat
@aj_aiguamurcia

@AjAiguamurcia
Disseny i composició: IARAQUÈ

@AjuntamentAiguamurcia

