Què fer a Arnes
1 Ajuntament
És l’edifici més rellevant del municipi i un dels primers d’estil renaixentista de
Catalunya que data de l’any 1584 que fou construït per Joan Vilabona de
Queretes. La Casa de la vila és una magnífica construcció, amb arcades de mig
punt a la planta i uns bells finestrals, amb ornamentació clàssica al primer pis,
després d’unes cornises sobre les finestres esmentades, s’alça un darrer pis amb
finestres de mig punt molt seguides. La teulada està rematada amb una cornisa i
gàrgoles. Es fet de carreu escairat i te planta rectangular amb llotja coberta,
finestres al primer pis i galeria correguda al segon. Plaça de la Vila.

1 Barana de la plaça de la Vila
Mirador des d’on podem gaudir de les millors vistes dels Ports.

2 Centre d’interpretació de la Mel
Es va inaugurar per primera vegada a l’agost de 2008 i el trobem a la planta
baixa del Casal Municipal. Aquest any 2016 s'ha remodelat tot. Hi han
moltíssimes novetats.
El centre d'interpretació de la Mel pretén ser un espai de divulgació i exposició
sobre la mel, la cultura i la tradició que l'envolta, reforçant el vincle identitari
d'Arnes amb aquesta tradició centenària. El centre pretén ser un element
central de projecció del poble cap al seu entorn.

3 Nucli històric
El nucli antic d'Arnes ha estat declarat patrimoni material amb la categoria de bé cultural d'interès
nacional i ha estat inventariat amb el número IPAC-3798 al mapa de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya. El nucli antic és considerat conjunt històric pels seus edificis de carreu, les seves
arcades, portals i coberts. El seu ajuntament és una de le construccions més destacades, ja que és
un dels edificis civils catalans més importants del Renaixement. Està en bon estat de conservació,
és de titularitat pública i està protegit pel DOGC del 7 de febrer de 1992. La vila d'Arnes està
situada a la riba dreta del riu Algars, al capdamunt d'un turó. El nucli antic va créixer a l'entorn del
Castell d'Arnes i els seus carrers principals són el carrer Bonaire i el carrer Major, que segueixen el
turó a on està ubicat. El seu ajuntament és l'edifici més important, ja que és una de les
construccions civils més destacades del Renaixement català. També són importants els seus edificis
de carreu, les seves arcades, els seus portals i els seus coberts.
Revorregut. De des la Plaça de la Vila podeu endinsar-vos en el nucli antic tot creuant un pas
cobert pel carrer Sant Roc, passant després pel carrer Bonaire (que és el més antic del poble), el
carrer dels Dolors, el carrer Generalitat i el carrer Major.

Portals d’accés al nucli antic
Portal del Miquelet, del Sastre, del Portalet i de la Sardinera.

Portal del Sastre

Les Capelles
Arnes té cinc capelles distribuïdes pel municipi i a setmana santa es recorren el carrers en
processó parant a cada capella.
Sant Roc, Santa Dolors, Sant Antoni, Sant Domènech, Mare de Deu de Capdevila.

Els antics safarejos.
4 Casa Balmanya
Habitatge de carreu entremitgeres de tres plantes
i dos façanes, essent la posterior secundària i,
recentment, rehabilitada. Consta d'una portada
amb arcada de mig punt dovellada de grans
dimensions, amb balcons al primer pis, finestres
al segon i motllures a ambdós, les primeres sota
les lloses del primer balcó i al contorn del
finestral, i a l'ampit el segon. La façana està
rematada per una cornisa motllurada amb unes
gàrgoles cilíndriques renaixentistes. Les obertures
es presenten emmarcades amb calç blanca. La façana d'accés posterior, de carreus més irregulars i
paredat, tota de mamposteria, té quatre finestres i el que, avui dia, és un balcó, amb quatre
mènsules que el suporten. Les fusteries són molt interessants, així com els petits relleus i
motllures de les finestres emmarcades per carreus i encalcinades de blanc i de blau cel.
Sobre la porta encara es veu pintat el rètol que indica que fou, no fa gaire, una fàbrica de gasoses.
El nom dels "metges" és atribuït a que aquests eren hostatjats en aquesta casa fins no fa masses
anys. C/ dels Dolors, 8

5 Església parroquial de Santa Magdalena
Dedicada És una església barroca feta amb carreus i mamposteria, té tres
naus i creuer. Totes les voltes foren fetes després de la guerra civil de
1936. Va ser edificada sobre una primitiva església gòtica, les restes de la
qual encara es poden apreciar dins d'un pati que hi ha entre l'església i la
casa del capellà. Hi ha dues portes gairebé iguals amb arc rodó emmarcat
per mitges pilastres estriades, arquitrau i fornícula superior. Està coberta
amb teula i l'absis totalment pla. L'ornamentació vegetal és molt
abundant. La porta frontal està actualment cegada. La torre-campanar, és
de cos quadrat amb culminació octogonal.
Plaça de la Vila.
El 1940 fou restaurada.

6 Casa Rabanals
Edifici de tipologia rellevant, tant constructivament com urbanística, del que cal
destacar la portalada o cobert, el qual, mitjançant el carrer Bonaire, ens porta al
cobert del sastre, creant un eix amb possibilitats d'estudi. L'arc exterior és de
mig punt descansant sobre impostes, l'altre, interior, és de dimensions més
reduïdes, amb un cobert de bigues de fusta. Fins fa poc, d'entre els seus murs
sortia un altre mur que, seguint el carrer Santa Madrona s'unia amb
l'Ajuntament, on s'obria una porta d'accés al recinte urbà. L'entrada a l'edifici es
troba sota el cobert, donant a una planta per a guardar útils i grà, essent les
plantes superiors utilitzades com a vivenda, amb finestrals i motllurats i un
balcó corregut. Posteriorment es va obrir una petita terrassa en un lateral. Les
golfes s'il·luminen amb petites obertures.
c/ Sant Roc, 2

7 Castell d'estil gòtic
Del castell d'Arnes només ens queden restes de murs de carreus, alguns dels
quals han estat aprofitats, posteriorment, com a habitatges.
C/ Onze de setembre – c/ Major.

8 Punt d’informació del Molí de l’Oli
El Punt d’informació del Molí de l’Oli és un edifici construït a principis dels
50. La planta baixa allotja l’antic molí d’oli on encara es conserven dues
moles, una premsa i el seu motor. També es conserven part de les vies
que connectava aquesta maquinària i les set tines de decantació de l’oli,
en bastant bon estat.
C/ Aragó, 2 43597 - Arnes
Actualment aquest punt d'informació està tancat.
Per informació turística adreçar-se al Punt d'Informació Turística Telecentre a l'Ajuntament.

9 Ermita lo Calvari
Feta amb pedra, l’accés està format per un arc de mig punt dovellat.
(s.XIX).

10 Ermita de Santa Madrona
(s. XVI-XV). Consta d’una sola nau de planta rectangular, absis poligonal
de tres costats i un cor. En un dels costats de l’absis s’hi va construir
posteriorment la sagristia. No sabem gaire sobre la seva història pel fet
que durant la guerra civil fou incendiada i no va quedar documentació.
Existeix una cançó tradicional en la qual es demana aigua a Santa
Madrona, patrona de la Vila. El 15 de març, dia de la seva onomàstica, els
arnerols i arneroles van en romeria fins a l’ermita on es fan actes
religiosos i lúdics, com ara la venda de pastes típiques, la paella popular,
etc...
A prop de l’ermita trobem l’àrea recreativa de la Font del Cigró.

11 Povet de la Neu
(s.XVII-XVIII). Centre d'Interpretació del Gel. Arquitectura rural
catalana,
d'estructura
circular
aixecada
en
pedra
on
s'emmagatzemava els mesos d’hivern neu o gel, per a usos
medicinals i de conservació dels aliments. Diversos plafons
interpretatius expliquen com funcionava el pou.
Per visitar-lo podeu demanar la clau al punt d’informació dels Ports, al Molí de l’Oli, o a
l'Ajuntament d'Arnes.

12 Mas Fortunyo
Es tracta d'una edificació aïllada en terreny pendent situat a les
proximitats del poble. Els murs de maçoneria, revocats a la façana sud. Hi
ha carreus a les cantonades. L'accés es realitza per la façana posterior
nord.
La façana nord només té dues plantes amb la porta i un parell de petites
finestres. La façana sud té quatre plantes i les obertures estan modulades.
Està clarament formada per dues parts amb orientacions lleugerament
diferents i cobertes amb vessants oposades. Les obertures també són diferents a la tercera planta,
a l'esquerra són d'arc de mig punt, a la dreta, amb l'arc rebaixat.
A les golfes només hi ha finestra a la dreta. A la planta segona les obertures estan balconades. La
construcció actual és el resultat de la unió de dues cases primitives. La zona sud de l'edifici està
envoltada per un mur de maçoneria on s'hi cultiven hortalisses.
Centrat a la façana sud hi trobem un rellotge de sol.

12 i 13 Arbres Monumentals.
El Pimpoll i el Pi Ramut. Aquests dos arbres monumentals,
declarats com a arbres monumentals per la Generalitat de
Catalunya, són propietat de l'ajuntament d'Arnes. Tenen 22 i 31
metres d'alçada i estan situats enmig de la zona natural dels
Ports, paratge natural de gran bellesa i tranquil·litat.
Situats al Parc Natural dels Ports (vora la ruta "Pels Ports fins al
Mas del Torrero"). Agafem la pista cap als Ports des de la
carretera que va d'Arnes a Horta de Sant Joan, situada poc
després de passar una benzinera. Un cop arribem a l'àrea
recreativa La Franqueta, travessem el pont que hi accedeix i
seguim la pista amunt fins que arribem a la bassa dels bombers o al punt d'aigua del coll de
Miralles (està pintada amb els colors vermell i blanc). Un cop allà (hi ha cartells), escollim l'itinerari
anomenat l'Escaleta Vella (en direcció a Terranyes), el qual ens durà primer a Lo Pimpoll (després
de caminar si fa no fa uns 10-12 minuts) i, una mica més endavant a Lo Pi Ramut, caminant uns
altres 10 minuts.

Les Fonts
La font de dins, la font nova, la del cigró,...

Parc Natural dels Ports
El parc dels Ports i els seus voltants representen un entorn únic per al nostre poble. Els rius Estrets
i Algars, els tolls (blau, del vidre, de la presó...) camins, sendes, muntanyes, formen un lloc ideal
per a què hi visquin diferents i nombroses espècies vegetals i animals.

http://www.arnes.altanet.org/;
http://corriols.blogspot.com.es;
altres webs i blogs públics.

https://www.catalunyamedieval.es/;
http://www.diputaciodetarragona.cat/;
http://parcsnaturals.gencat.cat; http://www.terra-alta.org/; http://ca.wikipedia.org; i

Enllaç mapa punts d’interès:
https://drive.google.com/open?id=1952xsjYGmF8cPYAu59iiayzlzzE&usp=sharing

