
Per a més informació:

Patronat Comarcal de Turisme 
Muntanyes de la Costa 

Daurada-Baix Camp
C/ Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus

977 32 71 55 
info@muntanyescostadaurada.cat
www.muntanyescostadaurada.cat

La Costa Daurada 
és mar, però també 
muntanya: una 
oferta cada cop més 
coneguda, atès el seu 
innegable interès i la 
gran proximitat amb 
els principals nuclis 
turístics costaners.

Aquest territori 
interior esdevé un 
complement adient 

per al visitant del litoral i també una destinació 
turística en si mateixa, amb rutes de senderisme, 
bicicleta de muntanya, escalada i touring, passejades 
a cavall, paratges de gran bellesa natural, gastronomia 
tradicional, festes ancestrals, coves, ermites, esglésies, 
miradors excepcionals, restaurants i allotjaments amb 
encant...

Muntanyes de la Costa Daurada

L’embassament de 
Riudecanyes.

El bonic poble de 
l’Arbocet.

El castell monestir 
d’Escornalbou.

El viaducte dels Masos 
de Duesaigües, declarat 

element patrimonial 
d’interès nacional.
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A L’ENTORN DE LA RUTA DEL CISTERE

LA BARONIA D’ESCORNALBOU està inclosa 
dins d’aquesta marca turística. Els municipis de 
Colldejou, Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, 
Duesaigües i l’Argentera formaven part de l’antiga 
baronia i avui en dia són un conjunt de petits pobles 
plens d’atractius naturals, culturals i gastronòmics. 

El castell-monestir d’Escornalbou s’erigeix sobre 
un dels últims turons de les muntanyes litorals, 
amb façana al mar i té una visió privilegiada sobre 
els pobles situats als seus peus. Des d’aquest centre 
neuràlgic es controlava l’extens territori de la baronia.

Actualment, el complex és visitable pels turistes. 
De l’antiga canònica en resta l’església, d’estil 
romànic però amb detalls del gòtic; la cripta, el 
claustre i la sala capitular, on es reunia la comunitat 
per tractar els afers interns del monestir. Als seus 
voltants hi destaca un petit bosquet d’alzina sureda, 
únic per les seves característiques a la demarcació 
tarragonina. Els antics camins que comunicaven el 
castell-monestir amb els seus pobles, alguns d’ells 
encara magníficament empedrats, ens permetran 
fer un autèntic viatge per la història de la baronia 
d’Escornalbou.

A més a més, prop del Castell es poden fer altres 
visites molt interessants. A Riudecanyes es pot 
visitar el Centre d’Interpretació dels Fruits del 
Paisatge; a Duesaigües, el Museu de l’Avi; i passejar 
per l’Arbocet i l’Argentera, petits i bells pobles 
d’estructura medieval. n

LA ZONA DE MUNTANYA DE LA COSTA DAURADA OFEREIX NOMBROSOS ATRACTIUS PER AL 
TURISME FAMILIAR, D’AVENTURA, CULTURAL O GASTRONÒMIC. 
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