
Hola, sóc La Ruta del Cister. Materialment, 
sóc un logotip bonic, però en essència sóc 
una expressió que identifica un territori con-
cret format per les comarques de l’Alt Camp, 
la Conca de Barberà i l’Urgell i els seus 65 
municipis i pedanies, entre les províncies de 
Tarragona i Lleida. I aquest territori, els seus 
pobles i la seva gent estan envoltats de cultu-
ra, patrimoni, art, artesania, natura, paisatge, 
senders, cellers modernistes, productes agroa-
limentaris, gastronomia, allotjaments, serveis 
turístics, festes i tradicions..., en un entorn 
rural.

Com és obvi, el meu nom es deu al fet que 
cada una d’aquestes tres comarques limítro-
fes té un monestir cistercenc i  hi estan ente-
rrats els reis de la Corona catalanoaragonesa: 
el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, 
on l’actual comunitat de monjos l’omple 

d’espiritualitat, manté la seva simbologia i 
segueix la regla de Sant Benet;  igual que el 
Reial Monestir de Vallbona de les Monges, un 
espai on la religió, l’espiritualitat i l’acollida de 
les germanes és especial, i el Reial Monestir 
de Santes Creus, on pots capbussar-te per tots 
els racons i viure en primera persona la seva 
monumentalitat i la seva història. Sens dubte, 
són les joies de la corona.

Vaig néixer el mes de setembre de l’any 1989 
i la meva primera llar van ser els consells co-
marcals de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i 
l’Urgell. La meva missió  com la dels consells 
comarcals és desenvolupar econòmicament i 
socialment aquestes comarques de l’interior 
de la Catalunya Nova. I és que el meu naixe-
ment és conseqüència de la creació dels con-
sells comarcals i el meu objectiu és potenciar 
aquest territori.

Quan pregunto a algú què entén per La Ruta 
del Cister, majoritàriament em responen que 
és la ruta que enllaça els tres monestirs cis-
tercencs de Vallbona de les Monges, Santes 
Creus i Poblet. I de fet, tenen part de raó! Però 
per a d’altres, entre elles jo, representa  molt 
més: per exemple, la possibilitat que tens de 
descobrir tres comarques a través de les rutes 
de La Ruta, diferents propostes per conèixer 
els 65 municipis.

Un dels meus eslògans preferits i amb el que 
més m’identifico de moment és: LA RUTA 
DEL CISTER, MÉS ENLLÀ DELS MO-
NESTIRS.  I és que parlar de Ruta vol dir 
parlar de territori Cister!  Fa més de 850 anys, 

Ara que tinc 20 anys! els monjos de l’ordre del Cister repoblaren 
aquests nous nuclis de població.

Sé que no puc agradar a tothom i, a cops, 
he sentit que no identifico amb la mateixa 
intensitat  tot el territori, ja que sembla que 
qui s’endú el major benefici del meu afany de 
promocionar-me són aquells municipis que es 
troben en un radi pròxim als monestirs. Altres 
creuen, i amb raó, que tenen elements prou 
singulars que els identifiquen. No es tracta 
d’anul·lar o descartar altres rutes turístiques 
amb prou personalitat, sinó de sumar esfo-
rços entre tots per fer més atractiu el territori. 
Com diu una amiga meva: “Sóc de l’Espluga 
de Francolí, de la Conca de Barberà, de La 
Ruta del Cister i de Catalunya.” En aquest 
cas, res és incompatible, sinó complementari.

I és que com més noms ens identifiquin més 
probabilitats tindrem de donar-nos a conèixer. 
Es tracta, doncs, de crear sinergies entre tots 
els recursos turístics de les tres comarques.

La Ruta del Cister és: de Tàrrega al Tallat, el 
GR-175,  la ruta medieval de la Conca, els 

castells del Gaià, les muntanyes de Prades i el 
bosc de Poblet, la vall del Corb, d’Agramunt a 
Bellver d’Ossó, el riu Francolí, la plana central 
de l’Alt Camp, els cellers modernistes, la fira de 
teatre de Tàrrega, la setmana medieval de Mont-
blanc, la calçotada i els castellers de Valls, els tres 
tombs de molts municipis, la cova de l’Espluga 
de Francolí, el museu d’Alcover, els torrons 
d’Agramunt, Verdú amb la ceràmica negra i 
el museu de joguines, els pobles amb encant, 
etc. Perdoneu-me que no pugui esmentar tots 
els elements tangibles i intangibles que tenim a 
les tres comarques; per això publiquen aquesta 
revista, per tal de difondre el bo i millor que 
tenim a La Ruta. Aquesta és la cinquena edició i 
esperem que en siguin moltes més. Felicitats!

No sé què em depara el futur, com la majoria, 
però el que sé segur és que depenc de la gent del 
territori  i en el fons estic al vostre servei. Així 
doncs, espremeu-me al màxim per desenvolu-
par de forma sostenible aquest territori i la seva 
gent, perquè quan vinguin a visitar-nos puguin 
gaudir d’un espai rural, tranquil i autèntic, on 
cada turista pugui fer la seva ruta a mida segons 
les seves preferències.
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No puc acabar sense agrair tot el que han 
fet per mi a les persones que un dia van 
donar-me expressió i forma, a les que m’han 
ajudat a fer-me adolescent, a les persones 
que m’han adoptat i m’han fet ocupar un 
lloc als seus municipis i serveis turístics... A 
tots, moltes gràcies per estimar el territori 
on vivim!

Tan sols em resta dir-vos que per a qualsevol 
aportació o suggeriment, podeu adreçar-vos 
als que actualment em donen veu:
Oficina de Gestió de La Ruta del Cister
info@larutadelcister.info
www.larutadelcister.info
Consell Comarcal de l’Alt Camp
Tel. 977 60 85 60
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
Tel. 977 86 12 32
Consell Comarcal de l’Urgell
Tel. 973 50 07 07

Per molt anys!  Visca els pobles, les comar-
ques, La Ruta del Cister i Catalunya!

Les comunicacions 
de La Ruta del Cister
Les tres comarques de la Ruta del Cister han 
vist incrementada de manera notable la centra-
litat de les comunicacions gràcies a la posada 
en servei de la línia de l’AVE, amb estacions al 
Camp de Tarragona i a Lleida. 

L’estació del Camp de Tarragona es troba a la 
vora de la comarca de l’Alt Camp, i la de Llei-
da, a prop de l’Urgell. En aquestes estacions te-
nen parada els trens AVE Madrid-Barcelona, els 
AVANT Lleida-Barcelona i els trens ALVIA. Com 
a novetat, aquests trens ALVIA amb destinació 
a Andalusia, al Nord d’Espanya i a altres indrets 
circulen per la línia de l’AVE i fan parada al Camp 
de Tarragona i Lleida, fet que suposa un impor-
tant augment de la circulació. L’obertura de 
la línia de l’AVE per fora de Madrid fa possible 
aquest increment progressiu de la circulació 
amb destinació a diverses capitals espanyoles. 
Amb el trànsit d’un creixent nombre de trens 
de llarg recorregut per la via de l’AVE, la Ruta del 
Cister veu millorada la seva centralitat.
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