
Qué veure a Vilanova de Prades 
 

A - Portals antics 
El pas del temps ha canviat força l'aspecte de moltes cases del poble, però una 
bona part dels portals antics s'han conservat com a testimoni dels temps de 
prosperitat. Els més antics són adovellats, de punt rodó, alguns datats al segle 
XVI. I també n'hi ha una quants de mitjan segle XIX. Aquests solen ser d'arc 
rebaixat, amb inscripcions i relleus amb figures d'eines a la llinda.  
 
B - Església de Sant Salvador Plaça de l'Església 
Edifici barroc construït entre 1773 i 1883 substituint una església anterior, 
documentada des de l'any 1180. L'edifici té planta rectangular amb capçalera 
poligonal. La façana és feta amb carreus de pedra, capçada amb un frontó 
triangular. De la banda dreta emergeix el campanar octogonal. La portada està 
formada per un entaulament simple sobre pilastres rectes i flanquejada per un relleu 
amb volutes semblant al que emmarca el pedestal on hi deuria haver la imatge del 
patró. El retaule de la Transfiguració que presidia l'altar major, obrat el 1827-29, va 
ser cremat l'any 1936.  
 
C - Nucli antic 
El lloc de Vilanova de Prades està documentat des de l'any 1159. Del seu antic 
castell no en resta gairebé res. Tanmateix, l'indret on es trobava mostra encara les 
roques nues que degueren servir de fonament de la seva torre i les seves muralles. 
A partir de l'any 1324 el seu terme va ser integrat al Comtat de Prades, el qual a 
mitjan segle XV es va fondre amb el de Cardona. Cap a la fi del segle XV, el poble 
comptava només amb 9 focs. El segle XVI va ser un període de desenvolupament, 
que ha deixat testimoni en alguns portals adovellats, i el poblament va augmentar 
fins a 20 focs, el 1553. L'altra gran època d'expansió s'esdevé a partir de mitjan 
segle XIX i és aleshores quan el poble adapta la seva fesomia, poc alterada amb el pas dels anys. 
(Foto volta del carrer Portell) 
 
D - Rentadors municipals  Camí de la Font Vella 
Safareig de bassa rectangular dividida en dues parts. Els rentadors estan fets 
amb panots vermells. Restes de les pilastres que aguantaven la teulada. 
Construïts pels vols dels anys 1950.  
 
E - Font Vella  Camí de la Font Vella 
Construcció de pedra amb grans carreus a la base i un arc adovellat. Consta de tres 
brocs, dels quals només en brolla aigua del central, diverses piques i un banc de 
pedra. En un dels carreus hi ha la data de 1769, tot i que la font està documentada 
des del segle XVII.  
 
 
F - Ermita de Sant Antoni de Pàdua Carrer de Sant Antoni 
Està situada a l'entrada del poble, al costat del cementiri. Està documentada 
des del segle XVII però el temple actual va ser construït durant la segona 
meitat del segle XVIII, segons s'indica al llibre Recull de noms de lloc i de 
persona de Vilanova de Prades, de Ramon Pere Anglès, i potser modificat 
durant el segle XIX. És un edifici de planta rectangular, cobert amb teulat a 
dues aigües, de gran simplicitat i austeritat ornamental. La porta, d'arc 
rebaixat, és precedida per un porxo tancat amb una reixa.  
 
G - Porta del cementiri Carrer de Sant Antoni  
Al costat de l'ermita del Sant Antoni hi ha el cementiri. L'element més destacat és la 
portada de pedra. Està formada per un arc arrodonit de mig punt, amb una 
arquivolta plana i una motllura exterior de forma conopial. Presideix la porta una 
creu de forja. Hi ha la data de 1867. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
http://patrimoni.serviconca.org/ 
http://www.poblesdecatalunya.cat/ 
http://vilanovadeprades.cat/ 
 
Enllaç Google Maps:   
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5CZlmwWPUl0.kEFgEEZHmsFc&usp=sharing 
 


