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EVolució dE poblamEnt

Emplaçat al vessant nord de la 
serra de Corregó, divisòria de 

les conques dels Segre i del Fran-
colí o, dit d’una altra manera, de les 
actuals comarques de les Garrigues 
i la Conca de Barberà, el nucli de Vi-
naixa s’alça al sector meridional del 
seu terme, a l’esquerra de la riera 
del Brugosa. 

La primera carta de poblament 
de la vila de Vinaixa, inserida dins el 
pla repoblació cristiana, fou conce-
dida molt aviat, concretament el 23 
d’agost de 1151.

Abans de rebre la carta de po-
blament, tots els historiadors estan 
d’acord en la gran influencia àrab 
que va tenir Vinaixa, tot afirmant que 
aquest nom presenta clara etimologia 
aràbic, ja que procedeix d’un antropò-
nim o nom propi de persona molt usu-
al a l’època medieval a Al-Andalus: Ibn 
Aixa, equivalent a fills d’Aixa, nom de 
dona.

Aquest fet que els topònims àrabs 
derivin d’antropònims és molt comú i 
són molts els exemples que es podrien 
aportar: Vimbodí. Vinaròs, Vinalopó, i un 
llarg etcètera.

Església paRRoquial 
dE sant Joan baptista

d’estil romànic i construïda a l’ini-
ci del segle XIV, concretament 

entre 1305 i 1318. S’alça sobre un turó 
de roca de conglomerat massís que la 
fa visible des de la llunyania, i cons-
titueix un dels millors exemples de 
temple edificat sota la influencia de la 
tradició cistercenca, que segueix les 
formes constructives del romànic, en 
un temps en què les maneres gòtiques 
ja s’havien introduït en l’arquitectura 
religiosa a Catalunya. L’any 1980 fou 
declarada monument historicoartístic 
pel Ministeri de Cultura.
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L’església de Vinaixa llueix des de 

2018, un plafó de grans dimensions 
que és una reproducció a mida real 
del retaule dels sants Joans, una 
obra que el pintor Bernat Martorell 
va fer per al temple garriguenc en-
tre 1435 i 1445 i que fa dècades que 
està disgregat per tres museus: el 
Diocesà de Tarragona, el MNAC a 
Barcelona i el museu Rolin, a la ciu-
tat francesa d’Autun.

cal taRRagó

és un casal de gran envergadura, 
construït al segle XVI, d’origen 

àrab i on la pedra picada és la prin-
cipal protagonista. Des d’aleshores, 
s’han efectuat nombroses modifica-
cions i afegits. 

Entre 1912 i 1918 es reformà com a 
habitatge però durant la guerra civil 
(1936-1939) fou comandància militar. 
Als anys seixanta del s. XX la família 
Tarragó (una de les cases de pagès 
més importants de la comarca), es 
va vendre la casa al senyor Fèlix 
que li practicà diverses reformes.

cREu dE l’Església

la creu de la plaça de l’Església, 
és una obra situada tot just al 

costat de l’Església de Sant Joan 
Baptista, i que està inclosa a l’in-
ventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya.
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Puig i Sant Bonifaci
Ruta Fins a l’ermita Fins al Puig
Temps estimat de durada 01.15 h 00.50 h
Longitud aproximada 6,5 km 4 km

Apta per a totes les edats

La segona de les rutes recomanada és la que ens portaria a 
l’ermita dedicada al patró de Vinaixa, Sant Bonifaci. En aquest 
cas caldria una mica més de cura ja que és força més llarga 
que l’anterior i requereix gairebé el doble de recursos. Tindrem 
l’opció de pujar al cim de la punta del Puig i gaudir de les vistes.

Marge del Bessó i Fonts
Temps estimat de durada 00.25 h
Longitud aproximada 2 km

Apta per a totes les edats

Aquesta ruta és ideal per fer en família i a mode de passeig ja 
que és la més curta que se’ns proposa i la que no requereix cap 
altra mena d’equipament que l’aconsellat en aquests casos i 
les ganes de poder veure en directe una construcció única a la 
nostra comarca com és el Marge del Bessó.

Túnel del ferrocarril i “Pantano” vell
Ruta Fins al túnel Fins al pantano
Temps estimat de durada 00.50 h 00.45 h
Longitud aproximada 3,5 km 4 km

Apta per a totes les edats

Una altra de les propostes és la que ens permetria veure el 
manantial que abasteix d’aigua el municipi de forma natural i 
també la boca vinaixenca del túnel del tren Lleida - Barcelona. 
En aquest cas, especialment curosos en els darrers 500 metres 
que haurem de fer molt a prop de la via del tren. Ull viu!

L’Albi

Fulleda

Tarrés

Cap a
Montblanc
i Tarragona

Cap a Les Borges
Blanques i Lleida

consElls bàsics

Coneixement del medi i del recorre-
gut, efectes del clima, calçat i roba 
còmoda gens ajustada, eines d’ori-
entació com poden ser brúixola o 
aplicacions al dispositiu mòbil. En 
aquest cas, sempre amb bateria i 
amb guiatge per GPS.

Per últim, recordar que la constant 
hidratació és un aspecte cabdal.
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El poRtalEt

és una antiga porta medieval, 
d’arc de mig punt i adovellat, 

que servia de punt d’entrada nord a 
la vila, a través del Carrer del Forn.

aRcada dE cal moncaRRé

una de les antigues portes d’en-
trada a la vila, on hi trobem una 

Dovella, que mostra la inscripció 
“mestre Leonart me confecit”, que 
vol dir “el mestre Leonard em va 
fer”. Aquest gravat consta del segle 
XVIcasa pRocuRa dE poblEt

la casa de Poblet, coneguda tam-
bé com “la torre” i popularment 

amb el renom de “Cal Panxa”, és una 
antiga propietat del Monestir de Po-
blet, que fou ordenada a construir 
per l’Abad de Copons al segle XIV. 
Més tard, va anar a parar a mans 
privades el 1835, quan aquest s’ex-
claustrà i es liquidaren els seus 
béns.

La casa de Poblet, és el model de 
residència modesta a utilitzar pels 
monjos de Poblet. Durant molts se-
gles fou el lloc on els abats de Po-
blet hi cobraven els delmes del mo-
nestir.
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RaVal dE lEs FloRs

l’any 2017, Vinaixa va guanyar el 
concurs “Garrigues en flor”, on 

premiaven el carrer més ben deco-
rat amb flors. Actualment, continua 
mostrant la seva varietat cromàtica 
i esplendor.

ERmita dE sant boniFaci

a pocs quilòmetres del nucli urbà, 
a la partida del mateix nom, en 

una petita esplanada entre oliveres 
i terres de conreu, hi ha una ermita 
dedicada a Sant Bonifaci.

L’edifici actual, molt senzill i 
d’estructura gòtica, es construí en-
tre 1617 i 1636 i ha estat objecte de 
diferents reformes.

Ruta d’uns 10 quilòmetres, per 
camins amb bon estat i més o menys 
amples, per zona boscosa. La ruta 
senyalada torna per una pista as-
faltada, però també és podria tornar 
pel mateix lloc d’anada a l’Ermita.

A l’Ermita, hi ha zones habilita-
des de descans i esbarjo.

Aprofita i fes la ruta de l’Ermita 
de Sant Bonifaci!




