Oliana
1 - Oficina de turisme
2 - Sant Jaume de Graell
Capella de construcció moderna, edificada molt prop de l’antiga i
de la que encara hi queda alguna resta. Sant Jaume de Graell ens
ofereix una vista excepcional que abasta des de Bassella fins la
Serra de les Canals, amb unes vistes magnífiques de l’horta i les
serres que envolten Oliana.
L’any 1975 els veïns de Graell i la parròquia van començar la
construcció de la capella actual, més a prop d’Oliana. Cada any per Sant Jaume, el 25 de
juliol s’hi celebra un aplec.

3 – Pou de gel
La conservació del gel i la neu de l’hivern per als mesos més càlids
era una activitat que es coneixia de temps antics. Al segon mil·lenni
abans de Crist ja s’aprofitava la neu caiguda a les muntanyes al
Pròxim Orient i se’n parla a la Bíblia. Els grecs i els romans ja
barrejaven fruites amb neu i a l’època medieval es van continuar
consumint, però es considerava un luxe i només en podia comprar
la gent més rica i poderosa per refredar les begudes i conservar
millor els aliments.

4 – Casa de la Vila
5 - Plaça del Lledoner i casa de la Vila
Suportada per una part de la muralla medieval i arreglada per ser
un excel·lent mirador. Situada a la mateixa plaça del Lledoner,
l’antiga Casa de la Vila té l’escut d’Oliana al dintell, format per una
O i una olivera flanquejant l’aspa de Sant Andreu, patró de la vila.

6 - Muralla i Arc de la muralla
Oliana va ser temps enrere una vila closa, la muralla i la disposició
dels carrers tancaven el poble. Al casc antic es conserva una de
les arcades romàniques que feia d’entrada al poble.

7 - Església parroquial de Sant Andreu
En ple casc antic hi trobem l’església del segle XV dedicada al
patró del poble.
L'església primitiva de Sant Andreu d'Oliana correspondria a finals
del segle XII o inicis del segle XIII segons les restes que en
queden. Al segle xvii, el temple fou profundament reformat
seguint l'estil barroc. Aquesta obra s'atribueix al mestre d'obres
olianès Anton Serra .
La capella annexa del Sant Crist de la Bona Sort fou feta construir
l'any 1847 per Tomàs Costa, fill d'Oliana i canonge de la catedral de Tarragona.

8 - Carrer Major
Des dels seus inicis el Carrer Major ha acollit alguns dels
emplaçaments més emblemàtics d’Oliana com la casa del
campaner, la casa del bandoler Ros d’Eroles, algun escorxador, un
forn de xocolata, l’Ajuntament i fins i tot una presó.
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8 - El Portalet i font del Portalet
El Portalet és un pas construït el 1866 en forma de cobert, que per unes escales comunica
el Carrer Major amb el Vall de Dalt. A l’època medieval tancava el poble per llevant. Als
peus del Portalet, al carrer Major s’hi troba una de les primeres fonts d’Oliana.

9 - Font de la Vila
Va ser la primera i durant molts any l’única font del poble. En
són característics els caps de pedra per on raja l’aigua. Els caps
dels extrems són obres modernes, dels noranta i dos mil. Per
l’obertura feta al mur de la font, hi podem veure el tram inicial
de la mina que va a buscar l’aigua una cinquantena de metres
endins. A la dreta de la font, hi podem veure un arc cegat, part
de l’arcada que donava pas a un cóm lateral que complia una funció molt important uns
anys enrere, ja que servia d’abeurador dels animals que arrossegaven les tartanes i
viatgers que passaven per Oliana.

10 - Capella dels Àngels
Capella del segle XIV, que aculla la Mare de Déu dels Àngels,
patrona d’Oliana. El mateix edifici va acollir el col·legi Sant Josep
de Calassanç a partir del 1690.
Aquesta capella guarda la imatge de la patrona d’Oliana i forma
part del cos de l’edifici anomenat el Convent.

11 - Capella del Sant Nom de Jesús
Edifici religiós de petites dimensions de planta quasi quadrada, coberta
a doble vessant. Està fet amb carreus regulars ben escairats. Destaca
la porta adovellada amb arcs motllurats. A sobre de l'entrada hi ha un
petit nínxol buit, en forma de petxina, i al damunt un escut amb la data
de 1596 gravada als costats.

12 - Sant Andreu del Castell
L’església romànica del poble antic d’Oliana.
L’església de sant Andreu està lligada a la història del castell i de
la primitiva vila d’Oliana. Està situada a la vessant sud de la Serra
de les Canals al nord de l’actual Oliana i a part de ser la capella de
la fortalesa complia funcions parroquials fins que la vila fou
abandonada definitivament abans del XVI. Fou consagrada pel Bisbe Eribau d’Urgell cap
a 1040. L’any 1978 va ser restaurada i oberta novament al culte. Edifici d’una sola nau,
capçada a llevant per un absis semicircular que s’obre a la nau mitjançant un curt tram
presbiterial. La nau és coberta amb volta de canó reforçada per tres arcs torals.

13 - Pantà d'Oliana
El Pantà d'Oliana és un embassament que pertany al riu Segre.
L'embassament fou construït per les Forces Hidroelèctriques del
Segre, aprofitant el grau d'Oliana.
La capacitat del pantà és de 101 hm³ i el salt, amb una potència
instal·lada de 37.800 kW, produeix en anys normals 100 milions
de kWh. Una altra finalitat del pantà és regular els cabals del riu i
assegurar els regatges d'estiu dels canals d'Urgell.
El projecte de construcció data de 1935 però no fou fins a 1946 que s'inicien, modificant
el projecte inicial. El 1953 hi hagué un fort aiguat que ralentí les obres però finalment
s'acabaren el 1956. La seva inauguració oficial es va fer el 30 de juny de 1959.
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14 - Sant Gili d’Eroles
Capella d'origen romànic (s. XII) refeta gairebé al complet. És un
edifici d’una sola nau de planta rectangular amb l’absis
semicircular, que actualment és la sagristia. Davant de la porta hi
trobem un porxo adossat rematat per un petit campanar. Des del
mateix porxo, podem accedir al cementiri que trobem adossat al
mur de migdia.

15 - Sant Joan de les Anoves
Sant Joan de les Anoves és una església que es troba la població
que porta el mateix nom i que consta de només 3 cases. L’església
és un edifici d’una sola nau de planta rectangular, coberta amb
una volta de canó. A la façana sud, hi trobem la porta d’entrada
amb un petit ull de bou i coronada per un campanar. Actualment,
l’església només es pot visitar exteriorment.

16 - Santa Eulàlia de les Anoves
L’església romànica del segle XII. És un edifici d’una sola nau de
planta rectangular. La nau és coberta per una volta de canó i té
un absis semicircular amb un campanar annex. Hi ha un cor al que
s’hi accedeix per una escala al costat de la porta d’entrada.
L’església té un cementiri adossat des del qual hi accedim a
l’interior. Actualment, el sostre de l’església està en fase de
restauració.
Enllaç al vídeo “Ruta pel Cap del Poble”, ruta per el Casc Antic, publicat a YouTube per
Oliana Turisme:
https://www.youtube.com/watch?v=kEHr4hWu5m4

Documentació: Fulletó d’informació turística de l’ajuntament d’Oliana i els webs http://www.camidelpirineu.cat/;
http://www.rostoll.cat/; https://www.viurealspirineus.cat/; http://ca.wikipedia.org. i d'altres webs i blocs d'accés públic.

Mapa de punts d’interès:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16s6iyzHqVWNVDCa9PbFLJ9Usd8sEJ4GJ&usp=sharing
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