
Què fer a Prat del Comte 
 

1 - Església parroquial de Sant Bartomeu 
D’estil renaixentista barroc, fou construïda al segle XVII. La porta 
d’entrada és un arc de mig punt adovellat, emmarcada entre dues 
pilastres i cornisa; damunt d’aquesta s’hi troben la fornícula i l’òcul. El 
campanar és una torre quadrangular amb el cos superior de cantonades 
bisellades. L’església fou reconstruïda després de la guerra Civil, hi 
trobem l’altar principal i dos de laterals, el de l’esquerra es dedicat des 
d’antany a la mare de deu de la Fontcalda, el de la dreta dedicat a la 
Immaculada i destinat a les cantores, i al segon hi ha un crucufix i el 
confessionari. Quan entrem a l’església, a la banda esquerra i trobem 
un petit altar destinat en èpoques antigues a batejar infants.  
(Plaça Església, 2)) 
 

2 - Creu dels Templers 
A la plaça de l’església trobem la creu dels templers o creu del terme, la qual 
fou traslladada del cementiri de la vila i restaurada fa uns anys .  
 
 
 
 
 
 
 

2 - Sala d'exposicions Joan Lahosa  
El museu està dedicat a la figura del pintor Joan Lahosa nascut a Prat de 
Comte el 4 de novembre de 1902. Es va traslladar a Barcelona el 1924 per a 
estudiar a l'Escola de Belles Arts (la Llotja). És autor d'unes pintures del 
Santuari de la Fontcalda i d'un retaule de la localitat de Valls a més a més de 
les pintures de l'altar de l'ermita de Montserrat a Tortosa, entre d'altres.  
(Plça de l'església, 3) 
Joan Lahosa i Valimanya naix a Prat de Comte el 4 de novembre de 1902. 
descobreix la seva vocació el 1920 i als 23 anys ingressa a l'Escola de Belles 
Arts de Barcelona. Anys més tard li otorguen una serie de beques que el 
duen a viatjar i al cap d'uns anys torna a Barcelona, on  es posa a treballar a 
la Escuela de Trabajos de la Diputación Provincial de Barcelona, plaça que ocupà fins la seva 
mort. 
 

3 - Lo Portal accés primitiu al nucli urbà 
L’antic accés d’entrada a la població és un indret anomenat el Portal, el 
sostre del qual és de fusta i es troba adossat a una de les cases més 
senyorials de la vila, d’estil gòtic-renaixentista, anomenada Ca la Plaça. 
(Carrer Major, 1). Al costat trobem Casa la Bessona (Carrer Major, 3). 
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4 – Casa Pau 
Es tracta d'un habitatge entre mitgeres de tipus rural, molt allargada i amb 
dues façanes, la principal dóna al carrer Major. 
Construïda amb murs de maçoneria, consta de tres plantes amb balcons. 
Crida l'atenció la gran obertura de la golfa. És una casa poc corrent en 
aquesta zona.  
La façana posterior és més baixa perquè el nivell del carrer és més elevat. 
També està més abandonada, al ser aquesta part de la casa utilitzada com a 
magatzem, conserva però la seva fusteria original al balcó superior, amb 
barrots i passamans treballats. 
Porta una façana emblanquinada. 
Actualment s'han rehabilitat les façanes i la coberta. S'ha eliminat la finestra de les golfes i el 
balcó de la segona planta de la façana principal i reduït les obertures de les golfes de la façana 
posterior.  (Carrer Major, 4) 
 

4 – Casa Mateu 
Casa Mateu és un habitatge cantoner de dues plantes i golfes. La primera 
planta s'utilitza com a magatzem, presenta sòcol de sòcol i no ens mostra 
cap finestra. A aquesta planta s'entra per una porta d'arc ogival. La segona 
planta és la de l'habitatge i ens mostra tres balcons seguits. A l'última 
planta, les golfes, s'observa als seus dos extrems dues parelles de finestres 
mida reduïda. El ràfec mostra motllures  petites i el recollidor d'aigua és de 
teula àrab, com la coberta.   (Carrer Major, 8) 
 
 

5 – Ca la Gepa 
És un edifici de tres plantes i golfes d'origen medieval rehabilitat a la 
renaixença. La façana principal és simètrica i modulada. La porta d'accés 
d'arc rebaixat, es troba centrada al mig de la façana. La primera i la segona 
planta tenen balconades a les obertures. L'arrebossat de la façana simula un 
carreuat regular de pedra. La façana posterior no segueix cap criteri ni 
ordre, gairebé no queden definides les diferents plantes i reflecteix l'origen 
medieval de l'edifici. 
L'interior de la planta soterrani, més baixa a la part posterior, té estructura 
a base de voltes i arcs mentre que la resta de plantes tenen forjats amb 
biguetes de fusta. L'edifici està en procés de rehabilitació per a ser utilitzat 
com a casa de colònies. Les gàrgoles modernistes de la façana principal són figures 
zoomòrfiques de xapa metàl·lica.  (Carrer Frontó, 7) 
 

5 - Antic Molí d’Oli 
Al menjador de l’alberg municipal, Ca la Gepa, hi trobem restaurat l’antic molí d’oli, el qual 
també ens servirà per tal d’explicar als curiosos com antigament s’elaborava l’oli d’oliva partir 
de la premsada de les oliveres que es troben al terme.  
 

5 – Casa Roc 
Al La casa Roc és un habitatge on destaca la seva construcció amb 
còdols, pedres treballades i carreus de reforç. 
La casa Roc és l'habitatge que representa més clarament la gran part 
de les edificacions del poble, construccions que s'han realitzat anys 
enrere. Està bastida amb còdols i algunes pedres treballades amb 
alguns carreus de reforç. Presenta finestres de mida reduïda amb 
llindes de fusta. La porta d'entrada, original, és de mig punt realitzada 
amb maons, i actualment està encegada. Les bigues de l'edifici són de fusta amb revoltons de 
maó. La coberta és a dues aigües amb teula àrab. Posteriorment és va ampliar amb un annex  
lateral. 
 
 
 



6 - Forn Morruno i la Destil·leria 
El forn Morruno, construït l’any 1860, era un dels forns comunitaris de 
la població, aquest era el forn dels pobres, el del rics es troba a l’actual 
casa de la vila. Els usuaris hi portaven la farina i el forner l’enfornava, 
se li pagava amb un pa de cada quaranta enfornats i amb dos pastes 
de cada vint enfornades, actualment, ha estat restaurat, després d’uns 
105 anys funcionant, els vil·lans s’adonaren que degut a les males 
collites i a l’increment del preu de la farina, els sortia més car fer-se el 
pa que no pas comprar-lo ja fet; així dons, de manera quotidiana, aquest deixà de funcionar 
cap a l’any 1965. Actualment, són algunes de les festes de l’any les que el veuen cremar i on 
la gent hi acudeix per coure allò que enyoren menjar. 
 
Al soterrani del mateix forn hi trobem la destil·leria que també ha estat 
restaurada i hi podrem apreciar la transformació de vi amb aiguardent. 
La tradició oral, explica que per l’època de la verema, era molt corrent 
a la vila, que cada casa acudís a la destil·leria amb la brisa restant de 
la premsada del raïm, a elaborar l’aiguardent per passar l’any, aquest 
amés d’emprar-se per beure, s’utilitzava també per fer pastes típiques. 
La destil·leria deixà de funcionar arrel d’un accident on es cremà l’edifici, es tancà i no fou fins 
fa poc quan s’adequaren unes escales per accedir-hi i s’hi instal·là un alambí nou de 250 litres 
de capacitat. Avui, l’aiguardent s’elabora amb vi de la comarca i cada octubre, es celebra a la 
vila la festa de l’aiguardent. Cal dir, que a la majoria de les cases, avui hi trobem alambins 
d’uns 30 litres que destil·len mantenint tradicions al llarg de l’any.   (Carrer Fontcalda, 12) 
 

7 - Centre de visitants del Parc Natural dels Ports a la Terra 
Alta 
Centre de visitants del Parc Natural dels Ports a la Terra Alta, situat a 
la població de Prat de Comte.  
 
 
 
 

8 - Caseria de la Codolada i el Molí de Blat 
La caseria de la codolada, documentada com a raval o barri de la 
població, l’any 1860, amb cinc cases, quatre d’habitades i una no. 
També es documentat aquest any el molí de Blat, el qual es troba a 
500 metres a l’esquerra entrant a la població. La seua funció era 
proveir de blat a la seua població.  
 
 

- Tossal d’en Grilló, el Teix 
El punt més alt i meridional del terme, és el Tossal d’en Grilló, on es troba el Teix (Taxus 
baccata), un arbre monumental poc conegut malgrat les seves magnituds i antiguitat, superior 
als mil anys. El teix fa uns 13 metres d’alçada i com a cas curiós, sabem que acull l’amagatall 
d’una geneta a una branca que té trencada.  
 
 
Cal destacar que Prat de Comte és una de les principals portes del Parc Natural dels Ports i 
que pel seu terme municipal hi discorre la Via Verda de la Terra Alta. 
 
 
http://www.pratdecomte.altanet.org/; http://www.viulebre.com/; http://www.diputaciodetarragona.cat/;  
http://ca.wikipedia.org; 
 
 
Enllaç mapa punts d’interès: 
https://drive.google.com/open?id=1D9yk8dGCMrY2jib8cBxq6OVigz0&usp=sharing 



 
 
 

 


