
Qué veure a Vallclara 
 
A – Castell Raval de Vilanova 
El castell de Vallclara estava situat al serrat rocallós que s'alça a ponent del poble. 
Deuria formar un recinte allargassat, amb una torre de guaita en un dels extrems. 
D'aquesta suposada torre encara en resta una part, amb el tram superior vinclat. De 
la resta de construccions amb prou feines s'endevinen alguns vestigis prop de l'antic 
cementiri.  
El lloc de Vallclara (Vallem Claram) està documentat des de l'any 1152 i els castlans 
del castell, els Vallclara, ho estan des de 1195. A partir del segle XIII va formar part 
de les possessions del monestir de Poblet. 
 

B - Creu de Terme Camí de la Creu 
Al camí del cementiri nou hi ha les restes d'una creu de terme renaixentista que es 
degué perdre, com gairebé totes les creus del país, l'any 1936. Pel que s'endevina 
de la fotografia de l'any 1923 era una creu molt ornamentada, amb un triple nus o 
capitell. Només en resta el pedestal, un gran bloc quadrangular, i un tram curt del 
fust, damunt del qual s'hi ha posat una moderna creu de ferro.  
 

C - Pont Vell Placeta de la Font 
Pont de dos ulls sobre el riu Milans, d'època medieval, format per dos arcs 
adovellats lleugerament apuntats, amb un contrafort angular entre ells. A la part 
alta hi ha un carreu amb la data de 1832, any en què degué realitzar-se alguna obra 
de reforma o consolidació. 
 

 D - Font de Sant Antoni Carrer Placeta de la Font 
Situada al costat del riu, prop del Pont Vell, a un nivell inferior al del carrer. Forma un 
recinte tancat entre murs de pedra, al qual s'hi accedeix per unes escales. La font té 
dos brocs que brollen d'una paret feta amb grans carreus, presidida per una fornícula 
amb un mosaic amb la imatge de sant Antoni.  
 

E - Antic cementiri Carrer Raval de Vilanova, 2-4 
L'indret on hi havia hagut l'antic cementiri es correspon al clos del castell 
medieval. Ara és un espai descurat on s'hi poden trobar, completament 
abandonades, algunes esteles funeràries amb relleus de creus o de flors. Es 
conserva un gran arc adovellat de mig punt i un tram de mur amb grans 
carreus, que podrien correspondre al desaparegut convent de Santa Clara. 
 

 F - Portals antics Carrer Major 
Dels carrers de Vallclara, especialment del carrer Major, en destaquen els 
magnífics portals que mostren moltes de les façanes. N'hi ha molts 
d'adovellats, de punt rodó, d'arc rebaixat o de llinda recta. Un dels més antics 
i singulars és el de cal Baldric, amb les dovelles col·locades a salta-cavall i un 
escut amb la data de 1610. La major part, però, són de la fi del segle XVIII i 
l'inici del XIX, coincidint amb l'època de major creixement del poble.  
 

G - Ajuntament Carrer Carreró, 2 
Edifici reconstruït o reformat al segle XVIII, segons indica la data gravada a la llinda 
del balcó, 1798, tot i que el seu origen sembla força anterior per la tipologia de la 
part baixa de la façana. El portal és adovellat, de punt rodó. Al seu costat hi ha 
l'escut del poble. Un tret característic de la façana és la forma arrodonida de la 
cantonera.  
 
 

H - Can Sales Carrer Major, 15 / Carrer de la Muralla 
Gran casal residencial que fou de la família Sales. Es tracta d'una casa del 
segle XVII molt transformada durant el XIX. Destaca el pati que dóna al carrer 
de la Muralla, amb una gran terrassa porxada. Es conserven alguns elements 
del segle XVII, com una finestra amb llinda motllurada i un pou de l'any 1645 
 
 



I - Nucli antic 
El poble de Vallclara, situat als peus del seu desaparegut castell, té com eix principal el carrer 
Major, un carrer amb cases antigues, ben restaurades, façanes de pedra i portals adovellats. El 
poble ja existia al segle XII i cap a 1380 tenia 28 focs. La demografia es va mantenir estable fins 
ben entrat el segle XVIII. Va ser cap a la segona part d'aquell segle quan el poble va 
experimentar un notable creixement, fruit de l'expansió de la vinya, i moltes cases van ser 
refetes o restaurades. Això va definir la fisonomia del poble, que s'ha mantingut fins als nostres 
dies.  
 

J - Ca l’Anglès Carrer Major, 28 
Edifici del segle XVIII, reformat durant el XIX i restaurat modernament. 
Originalment degueren ser dues cases, amb sengles portals adovellats que encara es 
poden admirar a la façana del carrer Major. Al tram de façana que dóna a la plaça de 
l'Església s'hi pot veure una creu de pedra ornamentada, sobre un pedestal 
esglaonat. 
 
 

K - Església de Sant Joan Baptista Plaça de l'Església 
L'edifici actual va ser construït entre 1805 i 1814. Presenta una façana de línies 
clàssiques, capçada amb un frontó triangular amb un òcul al centre i a sota una 
discreta rosassa. La portalada és rectangular, emmarcada amb dues pilastres que 
suporten un entaulament sobri, damunt del qual hi ha una fornícula amb un frontó 
triangular al capdamunt. A l'esquerra de la façana s'alça el campanar de torre, 
vuitavat en els seus trams superiors i cobert amb cúpula. L'altar major és del 1862.  
 
 
 

L - Capella de Sant Antoni de Pàdua Plaça de l'Església, 5 
Edifici del segle XVII que, al segle XIX, va passar a mans particulars i va ser 
convertit en magatzem. Té planta rectangular i està coberta amb teulada a 
dues aigües. La façana és feta amb grans carreus irregulars i presenta un ull 
de bou i un portal rectangular on hi ha la data de 1653. 
 
 

M - Casa Salvat Espasa Raval de Vimbodí 
L'antiga casa residencial de la família Salvat Espasa és actualment una casa de 
colònies. Està formada per dos edificis, un de més antic, del segle XIX, i l'altre, 
caracteritzat per les seves galeries porxades, d'estil noucentista, probablement 
projectat per l'arquitecte Pau Salvat Espasa. Al capcer de la façana que dóna a 
la carretera s'hi pot veure un mosaic ceràmic amb la imatge de sant Pau caient 
del cavall.  
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