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Els webs www.gencat.cat/diue/turisme
i
www.catalunya.com
faciliten informació detallada deIs
establiments turístics deIs municipis que integren aquesta
etapa, relació que no reprodui'm per raons d'espai.
Les persones interessades poden consultar les publicacions
anuals que edita la Direcció General de Turisme Guía
de turisme
d'hotels, Guía de campings Guía d'estab/iments
rural, aixi com sol·licitar informació a les oficines de turisme.
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L'Espluga de Francolí
- Vallbona de les Monges

L'Espluga de Francolí

i Jl!guir,'m

El nom de la vila prové del Jlatí -,pd/lll((l ("espluga, eO\'a"), mot amb qué ja era

1\'-2-10101

al scglc XI, en referencia

concguda
voltants;

A destacar

amb les nombroses

la cova de la FOIl!

i cavitats

balmcs

.i\t~or,sistema

d (alTer
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IndÚslrifl,

p('r Ju'vallt

pl/.\.\(1111

(¡'!1/('l1tiri i J( les 'vil'J de' //JV¡~. ¡;n 1,5 km (}'t'/Jú1'em /'tlulopisttl

deis

(,\rstic hinari amb ritI

101

/JJ)~2

el GR-/7/

.~¡,gui1f1

:~/

tI'una flt,tita l:.~/tldd de gestirj de rt'.\·idw, dd

'......y"'. ....
N

subterrani,

deseoberta

per easualitat el 1853. Una part de la cava est" habilitada

el segle

A mitjan seglc

Xl.

el casteJl va passar a dependre

XIII

Senan

de Poblet

és un oasi de pau i tranquiHitat,

i deis templers; la part baixa del poble estava sota la jurisdieciÓ deis hospitalcrs,

un petit

turÓ envoltat

que hi van cstablir la comanda

eonjunt.

¡\ banda

de I'Espluga

de Francolí ¡van adquirir-nc

tota

la senyoria el 1312, any de l'extineiÓ de rorde del Temple.
Ledifici

més notable

a monumcl1t

és I'església veJla de Sant i\liquel,

historicoartístic

del romÚnic

classifieada

el 1923. És un bon cxcmplc

cap al gÓtiCo L'any 1837, sota les escales

Poblcl. L'antie hospital,
eonstru'it

el segle

XIV

un concordat
interior

administrar

entre Espanya

de

i el Vaticá el suprimí.

Destaca

agrupat

configura

del nucli al voltant del earrer i\lajor,

hi ha dos petits ravals

és J'església parroquial

de la poblaei6

de S('f/(llJ ÚlP

.)'orlim

di'

0/1(1'0,(11

Fonl

ItI

(k l1a Gai¡J: en una co//adú

(Ol11a"((1 dc

rUrgdl.

/,ol,ld pa
,1t'115e

d'estil rom"nic

L'edifici més

de Santa l\laria

entre els seg1cs XII ¡XIII.

al.\· Omdls

pis/a

sobre

un harmoniÓs

notable

aguesl

de Sant

pcr aqllcst matc.;ix ordc.; flns a11851, 'luan

El seu nucli humil

vinyes i hoscos

el raval de la Font i el raval de la Creu.

~

d'estil gótic i

va ser fundat per rorde deis eavaJlers hospitalers

J

Se:I!,Uim fa
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(om{ '.'''// que en .•.porta

pe!

Oltrem
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fiJt('.~ (lit IlIJ Omdl\' de l/ti Gaia, 'J'1'tl7)/'Hcrn

Ilrnpln

pad"tl 1"1' /'11.~ duu

i conlil/lIcnJ

Iroholl /In retol 111di«(/liu

((lm{

S''guim pa

(ap al (('mc·l1liri.

UlUl

,k /('.\lHollge.\',

Val/óond

el seu pati obert

\'oltat d'ares de pedra.

~ Sortim

de r¡':.ípluga pd ({lITt:r dd Comda.

continua una pista
la rortl
jiflS

al moncstir

d'ametllers,

una mica distanciats:

de Senan, construida

de la transició

oposat a resglésia veJla de Sant i\liqucl,

i fnu

Joan de Jcrusalcm

eom

de I'csglésia. es van

amagar les restes deis rcis (ataIans quc havicn estar profanadcs

,
.....••..

Senan

com a ITIlISCll. El poblc es va originar al voltant d'uI1 castcll bastir dalt d'un ttlrÓ
durant

•••• .G.R.-E1

,k /aro

mOf/('J/i,.

,lc-I

,/rribtlr

1/

Seguim

»¡J;'le!,

dc'

:¡'¡J(alm I'a.{a/t del Cflrrcr

(¿/lul1

o/i:"trt'.\jifH a le'sAllIsies, Zl)flil lhilllt'riria mal! ti

o/tu

/,c'T

/a WlTctcra

,

lo porta del mOf1t's/¡':

Poblet
El monestir

de Poblet és el conjunt

fou declarat

per la Uneseo

el panteÓ reial de la Corona
segle X\'. També

a I'Ahadia

monestir

d'AragÓ

es remunta

des de Pere
dcl rei Jaume

a l'allY 1150 'luan

de Fontfrcda

en ellímit

unes terres

entre la Catalunya
1185,

hahitat

Poblct

hihlioteca

rnés gran d'Europa

lII

el CerimoniÓs

1 el

Conqueridor.

Rarnon

Bercnguer

:'\Jova i la Catalunya

sagristia.

la capella,

En aquesta

constru'its

posterionnent,ja

sota
construir

el cimbori,

del sud. La muralla
~ Sorti1'e!n dd
que coincidl'ix

giraran
d,' Sanl

cup

la tutela

de !'abat

les cape11es orientades
i les tombes

1.1mb

d GR-171,

Bt'rnal

i del (asldl

(¡1rrt'/(;'Y/I

s'hi van

al nord i les voltes de la nau

de A/ilmal/da.

cap a VÚnho(/t" (TI·T-7002),
d pon/ J'obrt' d riu S(I',

{mtiga granjd for/ific'lda

Siguiroll

al poble d" Vill/boJípd

ds

sfuyals dd GR-I

dds To1'rentJ,

¡}

dI..'

71 jins

les roda/h'.\" di'

((/Tr(T dejoJ"p A",e/II/

Vallbona de les Monges
~'lalgrat

les scves dimensiol1S,

més redu'úlcs que les deis monestirs

i de Santes Creus. el de Vallbona
d'espiritualitat,

art i cultura,

des de la seva fundaciÓ
tres primcrs

El ccnobi

constituei:x

XIV

Cl,w,,'

monestir,

no ha interromput

de Poblet
centre actiu

la seva activitat

al scgle XII, durant

cls seus

un clar exemple

de transiciÓ

a principis

del seglc

entre

XII

el románic

pero no és fins al

que es va acabar, Per aixh les voltes de la nau sÓn de creueria, própies

en destaquen

els dos cimboris

IOt el pes sobre la nau de l'església.
seva simplicitat
sarcófag

i un

va viure una epoca de gran vitaJitat.

el gÓtic, L'edifici fou comen<;at
segle

magnífic

ara fa 850 anys, Fundat

scgles d'existencia

L'església

és un monestir

del gÓtic, i les voltes deis ahsis són de mig punt,

pi.al/, PaHarem moll ti prop de 1~'rl11i/¡l

arri!Jilr fl lermilu de la 1"1,11't' de V/u
Entmr"m

foren

al segle XIII. Al segle XIV,
Pon\, de Copons,

Abam' de trl/'l,,'Jiar
Ulla

Po/;Id i di' notablc" pa_o'a! hi.{/oric,

VimboJí.

i dormitoris

La

reials d"ten del mateix segle.

mon/..',~tirJ/~'(uint /,1

a/a drda agajánt

I'església,

en estil cistercenc,

habitacions

\'a

i la seva

matel,xa epoca va ser quan es van construir
i part del claustre

IV

un nou

Vella. Ja a I'an)'

amb un hospital

era una de les més completes.

el rcfectori

fins al

per a que constru'issin

compt,wa

i

!'any 1991. Poblet és

de la llumanitat

guarda les despulles

La seva histÓria
donar

cistercenc

Patrimoni

.

,lV·2014

1,] km

tl¡,,-oximlld(/ml'll!

i l'admirable

de la reina Violant

El claustre,
tot el conjunt
cisterccnc,

de forma
i esta caben

propies

L'interior

del temple

.ioe de lIulI1s. A la dreta
d'Hongria,

trapezoldal,

del romanic.

Del

gÚtics, el més gran dcls quals reposa
meravella

per la

de !'altar veiem

el

esposa de Jaull1e 1 el Conqueridor.
segueix

la líoia austera

amb voltcs de creueria.

e1ement

i simple

de

propi de l'estil
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