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COORDENADES:: 41.08678, 0.95604  

Fita:Punt mironià 

 

Com es diu el quadre que Joan Miró va pintar des 
d’aquest punt? 
El quadre es diu: Mont-roig, el poble (1916) 
 

Inserta una foto del punt mironià. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserta una foto del quadre que va pintar Joan Miró. 
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COORDENADES:41.0874, 0.95798 

Fita:Casa de cultura Agustí Sardà 

Abans de l’ús actual, sabeu quina activitat es duia a 
terme en aquest edifici?Sí, era una escola. 
Hi ha algun indici en l’edifici del seu antic ús?Sí, hi ha dos rètols 

un que hi posa escola de nens i l’altre que hi posa escola de nenes. 

En sabeu algun altre ús? Quin?Va ser Ajuntament. 
Inserta una foto. 

 
 

Biografia d’ Agustí Sardà. 
Agustí Sardà i Llaveria ( Mont-roig, 19  
de setembre de 1836-Mardid, 5 de març de 1913). 
Va ser un important pedagog, advocat i polític.Va destacar en la defensa de la causa 
obrera. Com a pedagog, va trballar perquè els mestres apliquessin noves pràctiques i  
Metodologies educatives.Va ser catedràtic de l’Escola Normal de Pamplona i de l’Escola 
Normal de Madrid. També va ser director de l’Escola Superior de Magisteri. La seva obra 
més importat va ser “Estudios Pedagógicos” (1892). 
Com a polític, va ser diputat a les Corts espanyoles(1873) i senador per la província de 
Tarragona. Des del Senat va impulsar la creació d’escoles públiques, com la de Mont-roig del 
Camp. 
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COORDENADES:41.08826, 0.95761 

Fita:Església de sant Miquel Arcàngel 

 

Com es diu la plaça on està situada l’església? Per què 
creieu que se li va dedicar aquesta plaça? 
Plaça Mossèn Gaietà Ivern.Ell va ser l’impulsor i l’anima de la contnuació de la construcció de 
l’esglesia . 

Sabeu per què no hi ha cap campanar que acompanyi 
l’església? 
Perquè no està acabada. 
El projecte de l’església de Sant Miquel Arcàngel va quedar interromput i inacabat per culpa 
de les diferents guerres que es van anar succeint. I per això fan servir la de l’església vella 
quan de sonar campanes. És tant gran que es coneguda com la catedral del  Baix Camp. 

Inserta una foto. 

 
Segons la religió catòlica, quina és la gran proesa de 
l’arcàngel Miquel. Va matar el dimoni amb la seva llança. 
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COORDENADES:41.08933, 0.95758 

Fita:Els rentadors 

 

Com es diu el camí on estan situats els Rentadors?Carrer del 

cementiri o camí de Riudecanyes. 

 
Sabeu el nom del barranc que hi ha a tocar? 
El Barranc de l’Horta. 
 

Inserta una foto. 

 
 

Per què creus que l’any 1962 va començar a decaure el 
seu ús? Perquè és va posar l’aigua corrent a les cases i la gent rentava a casa 
Van aparèixer les rentadores. 

 
Calcula l’àrea aproximada que ocupa tot el recinte dels 
rentadors. 
Base: 9m, altura 18m 
Si és un triangle: 
A=bxa :2=81 metres quadrats 
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COORDENADES:41.08867, 0.9573 

Fita:La presó 

On està situada la presó de Mont-roig? 
Al carrer de la Pica. 
 

Saps com es diu la font ubicada a la paret de l’edifici? 
Té alguna relació amb l’edifici que hi havia antigament 
damunt la preso 
Li deien la font d’Estudi. Sí, perquè l’any 1800 s’hi va construir una escola que va durar més de 
100 anys. 
A més a més d’escola també va ser: carnisseria, col·legi de les Carmelites Descalces, residència 

i caserna de la Guàrdia Civil. Sí que hi té relació ja que hi posaven els presos que no 

respectaven les lleis. 

Inserta una foto. 
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COORDENADES:41.08865, 0.95798 

Fita:El Portal de la Canal 

 

El Portal de la Canal té dos dues portes i és de base 
quadrada, sabeu quina funció tenia antigament? 
Era una torre de l’antiga muralla. 
 

Amb quin tipus de pedra està construït? 
Pedra vermella de l’Ermita. 
 

En quin segle està datat? 
Al segle XI 
 

Inserta una foto. 
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COORDENADES:41.0878, 0.95907 

Fita:Església Vella 

Si observes bé, amb atenció descobriràs quelcom als 
murs del campanar...què és? 
Hi trobem un rellotge de sol. 

Què hi podem llegir en la clau de volta del cor, situada 
a la portalada d’estil renaixentista? 
Jesús Maria 1608 

Inserta una foto. 

 
 

Investiga per què L’Església Vella no és la única església  
de Mont-roig?  
Va quedar malmesa amb la guerra del Francès i més tard amb la guerra civil Espanyola. A 
més, havia augmentat molt la població de Mont-roig. Per això es va construïr l’altra. 
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Què té a veure Joan Arnal amb l’església? 
Era mestre de cases i la va construïr per 2.600 lliures 
L’any 1574 es tornaren a fer obres d’ampliació de l’església Vella i l’any 1593 el comú de la 

vila i Joan Arnal, mestre de cases, concorden acabar l’església pel preu de 2.600 lliures, amb la 

construcció inclosa del campanar (aprofitant la torre de la muralla) i el portal contigu a 

l’església, tot en un màxim de dotze anys. 
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COORDENADES:41.08774, 0.95889 

Fita:Portal d’Avall 

De quin any data aquest portal?Data del 1595 
Què hi ha que ens ho fa saber?Hi ha un escut. 
Inserta una foto. 

 
 

Investiga i descobreix el per què de l’existència del Portal 
d’Avall... 
Era una porta del poble. 
Està situada al final del carrer Major, adossat a l’església vella de sant Miquel. Està format per 

un arc de mig punt, de grans dovelles a extramurs i un arc rebaixat amb intermurs. 

També si en l’actualitat aquest escut es fa servir o 
l’utilitzen els Mont-rogencs. 
És el logo del centre d’estudis montrogenc. 
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COORDENADES:41.08961, 0.94698 

Fita: Capella del Peiró 

En quin camí ens trobem? 
Al camí del Falset o de Colldejou 

El 1757 va ser construïda per a tots aquells feligresos que 
per diversos motius no... 
Podien pujar a l’ermita 

Actualment s’hi venera una imatge de 
Mare de Déu del Roser 

Inserta una foto. 

 
 

Investiga i descobreix el per què de l’existència dels grans 
blocs de pedra que podem anar trobant al llarg del 
camí i al voltant del Peiró. 
Eren per construïr l’església. 
S’hi van portar ja fa anys en retirar-los de la Plaça del Fort, actual plaça de Mossèn Gaietà 
Ivern, on estaven apilats esperant ser col·locats a la façana de l’església Nova per fer el 
campanar. 

 


