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PALLARS JUSSÀ TREMP

NOVA RUTA TURÍSTICA
PEL CENTRE HISTÒRIC
DE

Al casc antic es pot contemplar
l’estructura de vila closa de Tremp i
les seves torres, una ciutat que va
estar emmurallada des del segle XII
fins a finals del XIX

TREMP

El llegat històric, les seves torres medievals, l’art romànic
i gòtic, la casa de l’inspirador del temple de La Sagrada
Família de Barcelona, tot això i molt més a la nova ruta
turística pel centre de Tremp. Si voleu conèixer els secrets
que amaguen els seus carreronsi descobrir un dels fills
més iŀlustres de la ciutat com sant Josep Manyanet, no us
la podeu perdre!

La ruta s’inicia al centre de visitants del
Geoparc, l’Epicentre, on es troba una de
les tres torres de defensa que s’ha conservat fins als nostres dies: la Torre dels
Padres, coneguda per aquest nom perquè
formava part de l’antic col·legi de Sant
Josep. Des d’aquí comença un itinerari pel
casc antic on el guia ens explica l’estructura de vila closa i les muralles, ja que
Tremp va estar emmurallada des del segle
XII fins a les darreries del segle XIX. Unes
muralles que es tancaven de nit i s’obrien
durant el dia i, per tal de reforçar encara
més la defensa, al seu voltant hi havia el
fossar de la Vall, que en l’actualitat és el
Passeig de la Vall. Avui, però, tan sols es
conserva el tram de muralla que va des de
la Torre de la Sagristia fins a Casa Feliu.
Amb l’ajuda del guia ens adonem d’alguns
elements arquitectònics que han perdurat
des de l’època medieval. A més,en passar
pel carrer del Forn ens sobta que en època
medieval tan sols hi havia un sol forn a la
ciutat, cal destacar que abans els carrers
tenien el nom de la professió que s’hi
desenvolupava. Observem també que,
segons apunten algunes hipòtesis, Tremp
va ser un antic campament romà i prova
d’això són els dos carrers principals del
casc antic: el cardo maximus (actual carrer
Dr. Roure) i decumanus maximus (actual
carrer Del forn).

TEXT: Sònia Clotet
FOTOS: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

D

es de l’oficina de turisme de
l’Epicentre s’ha organitzat un
nou itinerari a peu que recorre el
centre històric de Tremp amb un
guia local, que explica la història del municipi més gran de Catalunya. Aquesta nova
ruta es realitza tots els dissabtes a les
10.00 h i té un preu de 3€ pels adults i és
gratuïta pels nens/es fins a 8
anys. Es planteja un itinerari
molt complert per les places
i carrerons més emblemàtics
del centre, observant les torres de defensa d’època
medieval, la creu del terme i
la Basílica de la Mare de Déu
de Valldeflors. També es
podrà contemplar i conèixer
la història de l’antic Hospital
dels Pobres i algunes de les
residències de la petita
noblesa d’època moderna,
com ara Casa Sullà o Casa
Feliu. Un recorregut imprescindible que compta també
amb un viatge als orígens de
la Sagrada Família de
Barcelona: visitant la casa
on va néixer l’inspirador del
temple expiatori i fundador
de les congregacions dels
Fills i les Missioneres Filles
de la Sagrada Família, sant
Josep Manyanet.

L’Epicentre, punt de
trobada, i les torres
medievals

Visitants davant la Basílica i l'antiga casa Feliu.

Continuant la visita arribem fins a l’Antic
Hospital dels Pobres, que en l’actualitat és
l’edifici dels Jutjats de Primera Instància,
però que va tenir diferents usos, com a
escola pública, presó i magatzem. Fundat
l’any 1521 per un altre fill il·lustre de
Tremp, Jaume Filella, aquest edifici tenia
una doble funció assistencial i benèfica,
acollia a peregrins i gent de pas que no
tenia on menjar ni dormir durant un màxim
de 3 dies.

La nova ruta es
realitza tots els
dissabtes a les
10.00 h i té un preu
de 3€ pels adults
i és gratuïta pels
nens/es fins a
8 anys

Descobrint la història de les muralles de Tremp.
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La creu del terme i
la casa de l’Abadia
Just davant de la placeta de l’església es
pot veure la monumental creu de pedra,
(situada a la Plaça de la Creu) un dels símbols més característics de la ciutat.
Aquesta va ser una donació del Bisbe de
l’Urgell amb la condició que es dotés d’aigua el convent del municipi, avui actual
col•legi Maria Immaculada. La creu d’estil
gòtic està esculpida a l’anvers amb la
imatge del Crist i al revers amb la de la
verge Maria, acompanyades de temes de
la crucifixió i motius heràldics.
Un altre dels indrets a destacar és l’Ajuntament, també conegut com la casa de
l’Abadia, edifici que en el segle XV el Bisbe
d’Urgell va cedir a la ciutat amb un cens
anual de dos gallines i amb la condició de
que s’havia de restaurar. Després de vàries
restauracions, l’any 1995 va ser enderrocat totalment i quedà inaugurat l’actual
l’Ajuntament.

Creu de terme amb la Basílica de fons.

Tremp i els orígens de la
Sagrada Família
Acabem la visita al casc antic endinsant-nos al Casal Manyanet, la casa on va
néixer sant Josep Manyanet el dia 7 de
gener de 1833. Consta de cinc plantes
d’espais expositius, museogràficament
molt ben ambientats, que permeten descriure la personalitat i l’ambient familiar on
es va criar el pare Manyanet. Mentre que
a la planta baixa després de visitar la cuina
familiar, es pot accedir al celler on s’exposa la col·lecció d’eines i algunes miniatures del toneler trempolí Mariano Mir i Farré.

Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors.

El gòtic tardà de la
Basílica de la Mare de Déu
de Valldeflors

Retaule de Sant Bonifaci del segle XVII.

Explica la llegenda que l’antiga imatge de
la Mare de Déu de Valldeflors va ser trobada en un camp que es va cobrir completament de flors a ple hivern, d’aquí ve el seu
nom.
A continuació visitem la Basílica, destruïda
diverses vegades al llarg de la seva història i reconstruïda entre 1638 i 1642. Entre
d’altres elements, en destaca la talla gòtica de la Mare de Déu de Valldeflors (s.XVI),
el retaule de Sant Bonifaci (s.XVII) i la
capella on aquest s’hi alberga, ja que conserva tota l’estructura gòtica primitiva.

Un grup coneix el Casal Pare Manyanet de Tremp.

Josep Manyanet fou el conseller, el puntal,
el suport i la font d’inspiració d’Antoni
Gaudí, segons explica Josep M. Blanquet
en el seu llibre: “L’Origen de la Sagrada
Família. Josep Manyanet, l’inspirador.”
Una publicació que demostra amb nombrosos testimonis la forta vinculació del
pare Manyanet amb Gaudí i l’obra del temple expiatori de Barcelona, la qual s’adiu
perfectament amb el carisma i la missió
que ell havia rebut de Déu.

Des de l’església s’obre una porta lateral
que dona a una petita placeta, on abans hi
havia hagut el claustre de l’antiga canònica romànica, en l’actualitat només es conserven sis capitells al Museu Diocesà de
La Seu d’Urgell. És interessant alçar els
ulls des de la placeta i contemplar les
meravelloses gàrgoles gòtiques que servien de decoració i desaiguaven pel nas.
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Audiovisual en 3D:
"Una finestra al Pallars"
El recorregut d’aquesta nova ruta, de dues
hores de durada, és circular i finalitza de
nou a l’Epicentre on el visitant veurà un
vídeo en 3D que, a mode de recorregut,
explica els principals atractius cultural i
naturals de Tremp i de la comarca.
Cal destacar que l’Epicentre està ubicat en
la que va ser la primera escola fundada per
en Josep Manyanet dels 25 centres que
actualment té la congregació distribuïts en
8 països d’arreu del món.
Finalment el visitant podrà degustar una
sèrie de productes gastronòmics pallaresos així, com també tastar diferents vins i
licors de la comarca que, de ben segur
que el sorprendran!

.

Si voleu fer aquesta ruta turística pel centre
històric de Tremp entre setmana, cal reservar
trucant al telèfon: 973 653 470
o bé enviant un correu electrònic a:
oficinaturisme@pallarsjussa.cat

Un grup a la sala 3D a l'Epicentre de Tremp.

Imatge de l'interior de l'Epicentre.

Dades d’interès Pallars Jussà
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EPICENTRE- CENTRE DE VISITANTS DEL
PALLARS JUSSÀ
Passeig del Vall , 13 - 25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70 - epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net/epicentre/

OFICINA DE TURISME D’ISONA
C/ del Museu, 4 - 25600 Isona
Tel. 973 665 062
ofturisme@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

OFICINA DE TURISME DE LA
POBLA DE SEGUR
Av. Verdaguer, 35 - 25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 680 257
turisme@pobladesegur.cat
www.pobladesegur.cat

PUNT D’INFORMACIÓ VALL FOSCA
Casa Consistorial. Únic, s/n
25515 Torre Capdella
Tel. 973 663 001
turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net
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Pont medieval de Sant Jaume
a Tremp. Foto Jordi Uriach.
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