Què fer a Bot
1 – Celler de Cal Menescal i Museu Etnològic
Activitat: visita al museu i tast gratuït de vins del celler propi. Es fan
visites al celler prèvia petició.
Tel. 977428095
(C/ Joan Amades, 2)
Web: www.cellermenescal.com
Horari habitual: de dilluns a dissabte de 9.00 h a 19.30 h, diumenges: de
9.00 a 17.00 h

2 - Església Parroquial de Sant Blai
Cal destacar l'Església Parroquial de Sant Blai de Bot, datada al segle XVII.
És, bàsicament, d'estil renaixentista. Les dates 1619-1621 figuren inscrites
en dues claus de volta. L'església és una nau de planta rectangular amb
tres trams sense transsepte i capçalera poligonal tallada. Els murs són de
pedra picada amb arcs de mig punt on es recolzen les voltes de creueria
de la nau quadri partida i les capelles laterals.
El campanar és quadrat i consta de dos cossos. Es troba al costat de l'epístola com també la
senzilla porta d'accés, damunt la qual hi ha un frontó partit amb un petit nínxol amb la imatge de
Sant Blai, patró de la població.

3 – Cal Ratat
L'element més destacable d'aquest edifici, és l'escut de pedra localitzat a la
llinda que trobem a sobre de la porta d'accés. L'escut està dividit en tres parts.
A la meitat superior s'observa la figura d'un cap amb cabells llargs, sense
assegurar que sigui una figura humana, a la part inferior esquerra trobem un
lleó i a la dreta una torre amb unes lletres a sota que són impossibles de
llegir.(Pl. de l'església,3)

4 – Casa el Manso
Un cancell o vestíbul dóna accés a la planta baixa. La funció d'aquest
element és defensiva i es troba sovint a les cases importants de la terra
alta, especialment a Bot.
El cancell està dividit en dues parts: la sala o rebedor, i les escales d'accés
a l'habitatge dels pisos superiors. Ambdues parts estan separades per un
mur i un enreixat defensiu però que permet la visió entre l'interior de les
escales i el vestíbul.
Al soterrani trobem un celler amb voltes a quatre parts, de rajoles
ceràmiques que possiblement fou presó quan l'edifici complia funcions de
caserna.
També hi ha trulls per emmagatzemar oli que es premsava a la planta superior. De fet, encara
existeixen restes dels mecanismes d'emmagatzematge i distribució dels trulls, entre el cancell i el
soterrani.
Durant una època fou caserna de la guàrdia civil, com donen testimoni tots els panys i les baldes
que encara hi ha a l'entrada i a totes les estances de l'edifici. (C/Caseres, 9)

5 – Casa de l’Estudiant
Edifici La Casa de l'estudiant és un edifici que presenta planta baixa bastida de
carreus de pedra, dos pisos destinats a habitatge i un més, les golfes. Aquestes
tres plantes superiors de l'edifici mostren obertures simètriques entre les quals
trobem uns relleus de pilastres renaixentistes que surten de la segona i arriben
fins les golfes. Les dues plantes de l'habitatge estan balconades, excepte la
meitat cap a la dreta del segon pis.
(C/ de Caseres,6)

6 - Celler Cooperatiu Agrícola Sant Josep
L'antic celler cooperatiu va ser bastit cap al 1924 per l'arquitecte Cèsar
Martinell. Avui en dia, és un edifici de dos plantes -abans no ho era- amb
forjat de bigues metàl·liques, molt recent. Presenta una nau rectangular,
on estan les botes, separades, per una filera d'arcades de totxo, d'una nau
més petita que està en comunicació amb un pati lateral exterior on es
situen uns porxos per guardar màquines i llocs per premsar el raïm. La
coberta a dos vessants està suportada per encavallades de fusta. La
façana, juntament amb la porta d'accés, presenta una gran obertura
compartimentada feta de totxo.
(C/ de l'Estació)
Tel. 977428192
Web: http://www.santjosepwines.com/
Horari: de dilluns a dissabte, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h, diumenges de 9 a 13 h
Per fer la visita al celler cal concertar data amb antelació (10 dies)
Només grups a partir de 4 persones

7 – La via verda

8 – Casa Mariet
Casa Mariet és una gran casa que presenta planta baixa, reservat a usos
agrícoles, primer pis reservat a habitatge i golfes de menys alçada que la
resta de plantes. La façana dóna a tres carrers i ens mostra poques
obertures sense cap ordre. Al primer pis, trobem finestres amb
emmarcaments motllurats de pedra i degradats. La coberta és a dues
vessants. En algun moment l'habitatge va ser ampliat, creant un annex
amb la casa situada a l'altre banda del carrer mitjançant un pas superior
cobert, que forma part de l'edifici. Façana i mur interiors estan construïts
amb maçoneria i carreus de pedra, sobretot a les cantonades i a les obertures amb mig punt de la
planta baixa. (C/ Hospital,15)

9 – Casa de Paladella
Hem de fer esmena de la Casa de Paladella. És un tipus de vivenda
senyorial molt repetida en aquesta zona, que uneix les línies gòtiques i
populars, juntament amb formes clàssiques. Aquesta casa pertany a la
família Paladella i va ser construïda a finals de segle XVII i principis del
XVIII.
Les dues façanes són de carreu. La part més elevada és més recent, ja
que la coberta fou canviada no fa molt, i si abans era de fusta amb caps
de biga treballats -es va perdre aquest ràfec-, ara és a dues aigües, de teula i amb un petit ràfec
de totxo.
Sobre la porta hi ha un escut senyorial molt ben conservat.
(C/ Major, 11)

10 – Casa Valls
Habitatge de caire popular, es troba sobre una més primitiva, de mena
senyorial i probablement medieval.
La façana principal dóna al carrer Major. La planta baixa, està tancada i
s'empra com a magatzem. Té una porta de mig punt adovellada.
La primera planta és una habitatge i té finestres amb un ampli motllurat;
d'altres s'han convertit en balcons i hi ha un tercer grup d'obertures que
no segueix l'ordre primitiu. El segon pis, és una golfa sense gaires
obertures.
La coberta és de teula i només té un aiguavessant. Quasi tota la façana és de carreu revocat a la
planta baixa.
A la dovella clau de la porta, hi ha les restes d'un escut, avui sense cap relleu.
El ràfec és de lloses de pedra.
(C/ Major,1 i C/ Freixes)

11 – Casa Freixes
Edifici entre mitger, està compost per una planta baixa -destinada a usos
agrícoles, encara que actualment forma part de l'habitatge-, un pis noble i
un segon pis. La coberta és a dues aigües. Les obertures segueixen un
ritme i es corresponen entre plantes: portes amb llindes a la planta baixa,
balcons al primer pis i finestres quadrades al segon.
Feta amb maçoneria i carreus de pedra, especialment a les cantonades i al
voltant de les obertures. La façana ha estat emblanquida recentment. El
paviment d'entrada està compost de lloses de pedra de grans mesures que
fan pensar en una major antiguitat de l'edifici. Hi ha una inscripció on
figura "ANY 1853", però suposem que aquesta data correspon a una
rehabilitació de l'immoble.
L'estructura de l'edifici és de bigues de fusta amb revoltons ceràmics i escales amb voltes a la
catalana.
L'antic propietari fou en Josep Freixes, membre del tribunal de València de la Inquisició.

12 – El Collet de Sant Antoni
El Collet de Sant Antoni és un monument dedicat al culte de Sant Antoni
de Pàdua. Està situat al camí dels horts, prop de la població. El monument
és una columna de planta quadrada amb una base esglaonada i coronada
per una creu. A la mateixa columna hi ha una imatge del Sant. La creu
data de l'any 1759, ha estat restaurada recentment. Es troba envoltada
d'una petita àrea que convida a la parada i el descans.
(A prop de la vila de Bot, al camí dels horts.)

13 – Hort de Pollo
Es compon de tres plantes: la baixa, destinada a usos de tipus agrícola, la
primera, que feia d'habitatge i unes golfes obertes cap a l'exterior i
coronada amb una cornisa a la part posterior.
Està construïda de maçoneria, en general, però cal diferenciar algunes
parts com la porta, feta amb carreus, les finestres d'arc de mig punt de les
golfes, fetes amb totxos, o les llindes i l'entramat de bigues de fusta amb
encanyissat per al forjat. L'interior està emblanquinat. És, doncs, molt
interessant la coberta de la teulada i l'interior de la golfa.
La coberta es reparteix en tres vessants. Fins a l'habitatge, arriben les
restes d'una arcada de pedra d'una canalització per a una sénia que, avui,
està en ruïnes. Aquest aprofitava l'aigua del riu Canaleta, que passa a prop.
El conjunt està als peus de l'ermita de Sant Josep, on, es diu, va existir la primitiva Bot. Els horts
es cultiven però la casa està abandonada. La sénia que hi ha a la vora, tenia dos mecanismes de
funcionament: amb tracció animal o mitjançant la força del vent. Encara resten els estris per fer
treballar l'animal i part dels elements de les aspes, però tot, casa i molí, està en ruïnes.

14 - Ermita de Sant Josep
Com a indrets singulars cal destacar l'ermita de Sant Josep. Està situada al
sud-est del poble, dalt d'un turonet al peu del riu Canaletes i darrera seu
s'alcen les imponents roques de La Plana, l'Agulla i la Migdia. Es troba
documentada des de mitjans del segle XIX. L'església és d'estil barroc i té
planta de creu llatina.
El dissabte més proper al dia 19 de març s'hi celebra la romeria. Al matí, el poble de Bot surt en
processó de l'església i en arribar es fa una missa en honor a Sant Josep per agrair-li la pluja
caiguda durant tot l'any i un dinar popular.
Al costat de l'ermita hi ha el Forat de la Donzella, lloc arranjat com a àrea recreativa.
També destaquem Les Olles, espai natural, situat a 3 Km. de Bot, seguint el curs del riu Canaletes.
(Dalt d'un turonet al peu del riu Canaletes.)

- Creu templera
Al municipi es conserva la Creu dels templers construïda al voltant del
segle XII. (Al cementiri).

http://www.bot.altanet.org/;
http://www.terra-alta.org/;
http://invarquit.cultura.gencat.cat/; https://es.wikiloc.com/; http://ca.wikipedia.org;

https://www.festacatalunya.cat/;

Enllaç mapa punts d’interès:
https://drive.google.com/open?id=1QrlXhtQvXYzSWheczZpUj_hKMBM&usp=sharing

