
DIADA DE SANT ISIDRE 2012 
 
Història, paisatge i agricultura 

 

EL CASTELL DE MILMANDA   

 1.- Introducció. Localització 

Es tracta d’una edificació al terme municipal de Vimbodí-Poblet (Conca de Barberà) 
situada per sobre d'uns assentaments primitius ibers, grecofenicis i romans. Sempre ha 
estat un castellpalau i mai no va tenir gaire importància estratègica com a castell defensiu 
o de marca (frontera), perquè els darrers reductes sarraïns, ben propers, de les 
muntanyes de Prades i Siurana (l’últim a Catalunya) van ser conquerits l’any 1153, poc 
després de la construcció del castell. 

Es troba a només 2 quilòmetres de Poblet arran del Francolí i en una zona planera 
emplaçada entre les poblacions de Vimbodí i L’Espluga de Francolí. 
 

 

2.- Història del conjunt 

La primera referència documental de la fortalesa de Milmanda, propietat inicialment de la 
noblesa, és de la meitat del segle XII, després passà a mans dels monjos del monestir de 
Poblet els quals hi bastiren una granja, documentada el 1172. Aquesta propietat fou 
confirmada pel rei Jaume I. Posteriorment, els abats van ordenar reedificar-lo i ampliar-lo 
en diverses ocasions. Així, es va bastir la torre de defensa. A principis del segle XVII es 
convertí el castell en un casal residencial amb capella, àmplies sales i una galeria amb 
arcs. 
Després de la Desamortització de Mendizábal (1836) restà abandonat i s’anà enrunant 
fins que arribat el segle XX, quan l’empresa de vins ‘Torres’ adquirí el castell i les seves 
terres, fent que avui es pugui visitar. 
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PROGRAMA  

Dia: Dissabte, 19 de maig 2012 

10.30 h Trobada a la plaça junt al primer arc d’entrada al monestir de Poblet (a peu de 
carretera). Prop i junt a carretera que puja a Prades hi ha un aparcament ampli. 

11.00 h Caminada fins el Castell de Milmanda pel sender de llarg recorregut GR 171-4.  
Uns 2,5 Km, sense cap dificultat. 

12.00 h Visita guiada al castell i vinyes de l’empresa ‘Torres’, i tast de vi. (Cost: 2 € per 
persona). 

13.00 h Sortida cap el restaurant, junt a l’ermita i àrea de lleure de la Mare de Déu dels 
Torrents (1,5 Km, continuant pel mateix GR, també sense dificultat). A uns 2 Km del nucli 
de Vimbodí-Poblet i junt a la carretera TV-7002. 

14.00 h Dinar 

Menú Adults: 

 Safates d‘escalivada, encaixada de bacallà i patés. Calamars a la romana i 
croquetes 

 Parrillada de carn i patates al caliu, i fesols 

 Pastís de gelat 

Aigua, vi i cafè. 

Preu:  20,00 €. 

Menú per la mainada: 

 Macarrons i llonganissa amb amanida 

 Gelat. 

Aigua 

Preu: 10,00 €. 

Tornada a peu per la mateixa ruta fins a Poblet (Possibilitat de combinar cotxes i anar 
directament des del restaurant al monestir). 

Possible visita al monestir (Patrimoni de la Humanitat. 1991*) a la tarda, malgrat  que 
l’horari és  just: 15:00 – 18:00 h. 

 

Comissió d’Activitats del Col·legi a Tarragona. 

 

* A les comarques de Tarragona tenim 2 conjunts més Patrimoni de la Humanitat: ‘Les pintures 
rupestres de l’Arc Mediterrani’ (des d’Almeria a Lleida), a Ulldecona (1997) i Tarraco (any 2000). 


