LLOCS D’INTERÈS
PORTAL DE SANTA MARIA. Del segle XIV, fou construït a la
muralla entre dues torres: la del Gomà i la del Ferrer
(enderrocada).
FORN DE PA – AJUNTAMENT. El primer escrit data de 1340.
Va ser de propietat privada fins al 1746 que passà a ser forn
comunal. Funcionà fins al 1924. Algunes eines d’ús quotidià
durant el segle passat formen un petit museu. Actualment és
l’Ajuntament de Conesa.
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA. És d’estil gòtic, anys 13351347. Dirigí la construcció el mestre d’obres Guillem Pedrola, de
Guimerà. Inicialment era previst construir tres voltes de creu,
però es quedà en dues i per això resta inacabada per la part de
ponent. L’any 1622, l’abat Josep de Barberà en féu construir el
cor. La capella del Santíssim s’aixecà el 1812, d’estil
renaixentista modernista amb cúpula i cimbori.

CA L’ESCAROLA. Té una façana modernista aixecada l’any
1919. Se’n desconeix l’autor.
HORT DELS FRARES. Durant la seva estada, el monjos de
Santes Creus conreaven un gran hort que actualment podem
veure partit en dos. És un bon punt per observar l’antiga
muralla.
RACÓ DEL MOSSÈN. Fou recuperat d’un pati de l’abadia en
estat ruïnós. Cal destacar el pilar amb l’estela funerària que
abans era en una cruïlla de camins del poble com a creu de
terme.

RECOMANACIONS:

PUNTS D’INFORMACIÓ:

SINDICAT AGRÍCOLA. Construït durant el 1920 i el 1921. Avui
és cafè restaurant i als baixos hi ha la sala d’actes municipal.

Ajuntament de Conesa. Tel. 977 89 82 35
www.conesa.altanet.org

CALL JUEU. El 1390, Joan I atorgà un call jueu de 10 cases,
situat al carrer d’en Ravalla. Bàsicament hi havia oficis artesans:
ferrer, fuster, apicultor, sastre, carnisser, sabater, carboner...

Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat

CASTELL. Al capdamunt del turó i al centre del nucli antic s’hi
aixecava el castell, origen del poble.

ALLOTJAMENT I RESTAURACIÓ:

PORTAL DE SANT ANTONI. Aixecat segurament a meitat del
s. XII, es creu que havia estat durant 2 segles l’única entrada al
poble murallat i donava directament a la pujada del castell.

CAMÍ D’HIVERN

ÀREA DE LLEURE de la Fassina del Marquet, zona de
barbacoes a tocar de l’ermita de Sant Antoni.

CAL GALLARD (ANTIGA CASA DELMERA). Fra Jeroni
Contijoch, (1520-1593), reedificà damunt de l’antic casalot dels
Montpaó, una residència per als monjos de Santes Creus, que
ja hi vivien des del segle XII. Les obres de restauració
s’inauguraren l’octubre de 1569.

FONT VELLA. Damunt d’una font inferior en forma de gruta,
s’hi construí el 1917 la font que avui podem veure. L’aiguat de
Sta. Tecla (23/09/1874) arribà fins al nivell marcat a la paret.

CONESA

Allotjament Rural El Clos.Tel. 977 89 80 21 - 93 803 78 42
www.elclos.com
Cafè Restaurant Conesa. Tel. 977 89 80 09
COM ARRIBAR-HI:

SAFAREIG PÚBLIC. Fou construït a començament dels anys
50 del segle passat i restaurat l’any 2009.
CREU DE TERME. Té un peu octogonal de 8 metres d’alçada
d’una sola peça. Es creu que fou aixecada cap al 1400 i es
restaurà el 2010.
ERMITA DE SANT ANTONI. Construïda com a església,
sembla que en temps de malalties infeccioses serví d’hospital.
Un document de 1297, trobat recentment, ja en parla.
“EVOLUCIÓ” de Dolors Comajuncosa. El conjunt escultòric
pretén ser una metàfora de l'evolució humana: els rostres que
sorgeixen del mur simbolitzen l'esclat cap a la llum.

CONESA
- CONCA DE BARBERÀ –
www.concadebarbera.cat

S15 –CAMÍ D’HIVERN
Punt d’inici i final: Conesa
Distància: 9,520 km
Durada: 2 h i 30’ a peu
Dificultat: Moderada
Desnivell acumulat: 133 m de pujada i de baixada
Altitud mínima: 598 m i màxima: 751 m
Època de l’any: Tot l’any excepte a l’estiu
Itinerari: Circular
Itinerari senyalitzat: Senyals de l’Ajuntament de Conesa
DESCRIPCIÓ
Aquest itinerari proposa fer una visita al passat fins al que
queda de l’antic poblat de Torlanda recorrent àrees boscoses i
camps de cultius. Un cop arribats a l’indret, ens proposa una
petita volta per l’entorn, travessant una part de Les Planes de
Conesa, on destaquen els cultius de cereals distribuïts en
camps ondulats i diferents eres que remarquen el caràcter rural
d’aquestes contrades fins a arribar al tossal Rodó.
0,000 km (696 m). Plaça Major, església. Ens situem
mirant l’església, d’esquena a l’Ajuntament situat sobre
l’antic forn de pa comunal, a l’esquerra hi ha el cafè del
Sindicat i a la dreta el carrer que ens porta al portal de Santa
Maria per on sortirem. Just davant hi ha una font; deixem a la
dreta el carrer de la Muralla i altres carrers i camins, i girem a
l’esquerra pel carrer del Pati amunt. A pocs metres, deixem a
l’esquerra el racó del Mossèn i un carrer que voreja l’absis de
l’església i que condueix a la riera de les Hortes.
0,120 km. Pal indicador. Seguim recte amunt pel carrer del
Pati seguint les indicacions a Torlanda i al tossal Rodó. El carrer
puja suau, a pocs metres a l’esquerra deixarem una font i
arribarem al capdamunt del poble.
0,400 km (642 m). Encreuament, zona esportiva.
Deixem l’asfalt i continuem pel camí que passa per
damunt del camp de futbol. Deixem a l’esquerra el camí
que baixa a la zona esportiva, a la dreta un camí, en mal estat,
que ens porta a la pista que va a Forès, i un altre que puja a
l’era que tenim just davant nostre.
0,500 km (720 m). Encreuament, pista asfaltada de
Conesa a Forès. Creuem la pista i seguim pel camí que
surt davant nostre. El camí és planer, passa entre
camps de cultiu i acaba amb una petita pujada molt suau.
1,130 km (735 m). Encreuament, cap de Terme o
muntanya de les Peques. Deixem a la dreta el

senderó que enfila amunt al cap de Terme o muntanya de les
Peques i continuem recte.
1,190 km. Encreuament, pal indicador. Des d’aquí
albirem les serres de Comaverd i de Miramar, les
muntanyes de Prades, el poble de Rocafort de Queralt
i Montblanc. Deixem a la dreta el camí que voreja per darrera el
turó a Forès, al Pla de Maria i a Sabella i girem a l’esquerra en
direcció a Torlanda.
1,390 km. Encreuament, carretera T-2300 de
Rocafort de Queralt a Conesa. Creuem la carretera i
seguim recte pel camí no asfaltat.
1,500 km. Encreuament, pal indicador. Girem a la
dreta pel camí que baixa entre camps de conreu.
Passem per davant de les restes d’una pallissa. Al fons albirem
la serra de Comaverd i uns 200 m més avall ens endinsem en
un petit bosc.
1,830 km (707 m). Camp de sembrat. Arribem a uns camps de
sembrat; el camí s’estreny i baixa suau resseguint la rasa de
Torlanda fins a arribar a un camp abandonat. Seguim el traç
dibuixat pel pas de la gent cap a l’esquerra fins a arribar a una
petita pujada entre roures i alguns pins.
1,950 km (696 m). Camí de la Solana, pal indicador. Seguim
els senyals en direcció a Torlanda sense desviar-nos del camí
principal fins arribar al proper senyal. El camí passa pel mig
d’un bosquet de roures i pins. Després d’una petita pujada i una
corba molt tancada girem fort a l’esquerra i trobem la següent
cruïlla.
2,170 km (704 m). Despoblat de Torlanda, pal
indicador. A 200 m a la dreta trobem al capdamunt
d’un turó privilegiat les restes de la pedania de Torlanda
amb una vista esplèndida de les contrades més pròximes.
El 1178, Torlanda era adquirida per Alfons I; posteriorment,
però, passà a Santes Creus. El 1378 trobem enregistrats 12
focs; als segles XVIII i XIX només hi habiten dues famílies, i a
l’inici del segle XX quedà despoblat. L’església (totalment
enderrocada) estava dedicada a Santa Llúcia, la imatge de la
qual va ser traslladada a les Piles.
Retornem pel senderó fins el camí. Deixem a l’esquerra el camí
que rodeja Torlanda i baixa cap a Rocafort de Queralt, i seguim
fins a l’encreuament anterior, per continuar en direcció al tossal
Rodó.
2,930 km (710 m). Font de Torlanda i pal indicador.
El camí de la dreta ens porta a la font de Torlanda que
es troba just al peu del camí. Nosaltres continuem recte
en direcció al tossal Rodó.

3,120 km (717 m). Camí de les Carduelles, pal
indicador. Continuem recte pel camí ample i de bon
ferm.
3,520 km. Encreuament, pal indicador. Seguim recte
en direcció al tossal Rodó pel camí de les Planes que
transcorre entre camps de conreu. Deixem a l’esquerra
un camí que ens porta al quilòmetre 1,500 del recorregut. És
una alternativa si volem escurçar l’itinerari.
3,610 km (725 m). Encreuament, rètol vedat àrea
privada de caça i pal indicador. Deixem a l’esquerra el
camí de les Eres que ens porta directament a Conesa,
recorregut per on podem escurçar l’itinerari. Continuem recte
pel camí principal sense desviar-nos fins a arribar a la carretera
de les Piles. Passem entre grans camps de cultiu, magatzems i
pallisses i travessem la riera de les Hortes.
4,340 km. Carretera TV-231 a les Piles, pal indicador.
Creuem la carretera per seguir recte sense desviar-nos
del camí principal, anomenat camí del Clot de l’Hospital.
Més endavant començarem a albirar, al fons a l’esquerra, el
poble de Savallà del Comtat i el tossal Rodó.
5,890 km (745 m). Tossal Rodó, pal indicador. Girem
a la dreta i seguidament a l’esquerra per pujar al tossal
Rodó (765 m). Desfem el camí fins al pal indicador i
continuem pel camí a Santa Coloma de Queralt en direcció a
Conesa sense desviar-nos.
9,210 km (703 m). Carretera de Segura, pal de
seguiment. Creuem la carretera i anem en direcció al
centre vila. A 80 m a l’esquerra trobarem un pàrquing i
un mica més a baix, a la dreta, la creu de terme. Travessem la
riera de les Hortes. Seguim a l’esquerra pel carrer de la Muralla
fins al portal de Sant Antoni. Accedim pel portal al nucli antic de
Conesa. Just davant nostre es troba la font Vella, girem a
l’esquerra per agafar el carrer Major fins al punt de sortida.
Conesa ha viscut èpoques de gran esplendor com ho
proven els milers de pedres que ordenadament
conformen el nucli medieval. El llegat que ens han
deixat els nostres avantpassats ens omple de satisfacció i,
alhora, ens obliga no sols a conservar tot aquest patrimoni, sinó
a millorar-lo tant com sigui possible. Un pas més en aquest
sentit és la declaració del nucli antic com a Bé Cultural
d’Interès Nacional, per part de la Generalitat de Catalunya, en
acord de govern del dia 10 de març de 2011. Cal que tots
participem en la seva protecció, conservant-lo i dignificant-lo.

Gaudiu de la visita!

