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Conesa ha viscut èpoques de gran esplendor com ho proven els milers de pedres
que ordenadament, conformen el nucli medieval.
El llegat que ens han deixat els nostres avantpassats ens omple de satisfacció
i alhora ens obliga, no sols a conservar tot aquest patrimoni, sinó a millorar-lo
tant com sigui possible.
Un pas més en aquest sentit és la declaració del nucli antic com a Bé Cultural d’Interès Nacional,
per part de la Generalitat de Catalunya en acord de govern del dia 10 de març de 2011.
Cal que tots participem en la seva protecció, conservant-lo i dignificant-lo.
Gaudiu de la visita!

CONESA
un poble nascut al s. XI
Carta de població
“Conesa, a vuit de desembre de l’any del senyor de mil quaranta-tres.
El Comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, el Vell (1023-1076) i Elisabet,
comtessa, primera esposa, donen a Bernat Seniofred i a la seva muller
Almatruda la terra erma del Comtat de Barcelona, de lloc anomenat Conesa,
amb la condició de construir-hi una fortalesa, conrear la terra, foragitarne els infidels, fer la guerra a tothom que ho volgués impedir i a no reconèixer
a altres senyors que els Comtes de Barcelona”
Una estructura urbana medieval
La vila medieval de Conesa ve definida per un clos, delimitat perfectament
per una muralla defensiva. Les úniques obertures són dos portals que
facilitaven el control per part del senyor.
L’estructura urbana és un exemple de model circular, tot seguint les corbes
de nivell, amb el castell a la zona més alta i central.
L’Església està situada en un angle, aprofitant el campanar com a torre
defensiva, element típic del nord d’Itàlia i Catalunya. La muralla està
doblement reforçada per l’existència de dos torrents que l’envolten en gran
part. La Casa de la Vila es va construir al Carrer Major, que enllaçava els
dos portals.
L’estructura viària compren un sol carrer, que va des de darrera del castell
fins a la plaça de la vila, si bé pren diferents noms, mantinguts al llarg del
segles: Ravalla, de Dalt, de la Font i Major. Hi ha tres carrerons transversals
i tres sense sortida o atzucacs.
El desnivell fa que en alguns carrerons hi trobem escales, i amb l’aprofitament
del sòl ens podem imaginar fàcilment la Conesa Medieval.

Portal de Santa Maria
Segle XIV, construït a la muralla entre dues
torres: la del Gomà i la del Ferrer (enderrocada)
Forn de Pa – Ajuntament
El primer escrit data de 1340. De propietat
privada fins el 1746 que passà a ser forn
comunal. Funcionà fins el 1924. Algunes eines
d’ús quotidià durant el segle passat formen un
petit museu. Actualment és l’Ajuntament de
Conesa.
Església de Santa Maria
Estil gòtic 1335-1347. Dirigí la construcció
el mestre d’obres Guillem Pedrola. Inicialment
era previst construir tres voltes de creu,
però es quedà en dues i per això resta inacabada
per la part del cor. L’any 1622, l’Abat Josep
de Barberà, feu construir el cor. La capella
del Santíssim s’aixecà el 1812, d’estil
renaixentista modernista amb cúpula
i cimbori.
Cal Gallard (antiga casa Delmera)
Fra Jeroni Contijoch, fill de Conesa (1520-1593),
reedificà damunt de l’antic casalot dels Montpaó,
una residència pels monjos de Santes Creus,
que ja hi vivien des del segle XII. Les obres de
restauració s’inauguraren l’octubre de 1569.
Sindicat Agrícola
Construït durant 1920-1921. Avui és cafèrestaurant i als baixos hi ha la sala d’actes
municipal.
Call Jueu
El 1390, Joan I atorgà un call jueu de 10 cases,
situat al carrer d’en Ravalla. Bàsicament tenien
oficis artesans: ferrer, fuster, apicultor, sastre,
carnisser, sabater, carboner...
Castell
Al capdamunt del turó i al centre del nucli antic
s’hi aixecava el castell, origen del poble.

Font Vella
Damunt d’una font inferior en forma de gruta,
s’hi construí el 1917 la font que avui podem
veure. L’aiguat de Sta. Tecla (23/09/1874) arribà
fins al nivell marcat a la paret.
Portal de Sant Antoni
Aixecat segurament a meitat del s. XII, es creu
que havia estat durant 2 segles l’única entrada
al poble murallat i donava directament a la
pujada del castell.
Safareig públic
Construïts a començament dels anys 50 del
segle passat i restaurats l’any 2009.
Creu de Terme
Octogonal de 8 metres d’alçada d’una sola peça.
Es creu que fou aixecada cap el 1400.
Ermita de Sant Antoni
Construïda com a església, sembla que en temps
de malalties infeccioses serví d’hospital. Un
document de 1297, trobat recentment, ja en parla.
“Evolució” de Dolors Comajuncosa
El conjunt escultòric pretén ser una metàfora
de l'evolució humana: els rostres que sorgeixen
del mur simbolitzen l'esclat cap a la llum.
Ca l’Escarola
Façana modernista aixecada l’any 1919. Se’n
desconeix l’autor.
Hort dels Frares
Durant la seva estada, el monjos de Santes
Creus conreaven un gran hort que actualment
podem veure partit en dos. És un bon punt per
observar l’antiga muralla.
Racó del Mossèn
Recuperat d’un pati de l’abadia en estat ruïnós.
Cal destacar el pilar amb l’estela funerària que
abans era en una cruïlla de camins del poble
com a creu de terme.
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