
   

Els primers indicis d’ac-
tivitat humana al terme 
municipal d’Almatret es 
troben a tocar del riu, a 
la Sénia, on s’han localit-
zat jaciments amb 
ceràmica ibèrica, 
romana i medieval. Pel 
que fa al municipi, no se 
sap amb certesa si 
estigué poblat abans del 
1301, any de la signatu-
ra de la “Carta de 
Població d’Almatret”. 
Almatret ha estat, des 
del seu inici, un poble de 
tradició agrícola i ramad-
era. Ha cultivat bàsica-
ment cereals, farratges, 
raïm, olives i ametlles; 
s’ha dedicat també a la 
pastura dels  ramats de 
bestiar i a l’explotació de 
les granges, sense 

oblidar que, a l’ origen, era reconegut per la cria 
de cavalls.
Altrament, i per la pròpia composició mineral de 
les terres, va disposar, antigament, d’una 
teuleria, forns de calç i forns de vidre.  Cal 
esmentar el prestigi que va adquirir el vidre d’Al-
matret als segles XVII i XVIII:  àntirs, porrons i 
veritables peces de museu ornamentades amb 
cresteries sortien d’aquells forns en represent-
ació del preuat vidre català.

Mereix una menció especial la 
mineria del carbó. Activitat 
primordial a la vila, des de la 
segona meitat del segle XIX 
fins al final del XX. Tant és així 
que el nombre màxim d’habit-
ants que assoleix es produeix 
en el moment àlgid de la 
producció minera. 
Quant als paratges que 
l’envolten, sempre han estat 
generosos en gran diversitat: 

esplèndides panoràmiques, senders, caça, pesca, llenya, plantes medicinals, 
fruits del bosc, etc. Com a curiositat tenim l’obtenció i venda  de la mel, ja 
documentada  al segle XV.Aquest entorn també ha estat font d’inspiració pels 
artistes que s’hi han relacionat.D’uns anys ençà, la població s’ha implicat en 
el camp de les energies netes i renovables, instal·lant plaques solars i 
aerogeneradors. Almatret té força potencials per explorar. Amb destresa, tot 
es pot adaptar als nous temps.

Així doncs, sigueu benvin-
guts al cim del Segrià i a la 
llera del riu Ebre. Us rebem 
amb els braços oberts i 
esperem que la vostra 
estada a Almatret sigui 
d’allò més enriquidora i 
profitosa. Tan si heu vingut 
per practicar esport, per 
relaxar-vos o per conèixer 
la nostra història i tradi-
cions gaudiu al màxim de 
totes les experiències que 
us brindarà la nostra vila.

La Comunitat de municipis del Segrià Sec és una iniciativa 
conjunta dels ajuntaments d’Almatret, Llardecans, Maials, 
Sarroca de Lleida i Torrebesses, la qual té per objectiu donar a 
conèixer la riquesa d’aquest territori.

Ajuntament:  973 138 013

Bar-Restaurant la Plaça: 639 545 040

Bar-Restaurant de les Piscines: 

Bar-Restaurant La Societat: 606 304 330

Farmaciola: 973 13 05 11

Queviures Blanca: 629 339 752

Galeria Jordi Fornos: 973 138 077

Museu de Pepe Guillermo: 973 138 013

Respon aquesta 
enquesta de 
valoració. La teva 
opinió ens ajuda a 
millorar.

Allotjament Mas del Rei: 

651 135 491 // 687 237 354

A/e: masdelreitarragona@gmail.com

www.masdelrei.cat

Si esteu interessats a visitar la Gale-

ria Jordi Fornos o el Museu de Pepe 

Guillermo podeu trucar per concertar 

la visita als telèfons que apareixen a la 

part superior.

 TELÈFONS D’INTERÈS:

COM ARRIBAR
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Benvinguts al cim sel Segrià 

i a la llera del riu Ebre

www.segriasec.org/turisme/Almatret

Gaudeix del 
privilegi de 

practicar esport 
als tossals d’Al-
matret, un espai 
natural protegit, 

on podeu pràctic-
ar la BTT i el 

senderisme, al 
seu pas pel 

GR99, en un dels 
millors paratges 

de Ponent.

Coneix la història,  
la cultura i les 

tradicions d’Al-
matret; en definiti-
va, l’essència de 
la ruralitat catala-
na i de la nostra 
manera de ser i 

existir. 

Degusta els 
nostres product-
es locals elabo-

rats amb 
matèries prim-

eres d’excel·lent 
qualitat i de 

forma tradicional.

PECULIARITATS



L a C r e u : o b r a 
gòtica del 1608. 
És una com-
posició plena de 
simbolisme i pre-

La Mola: enmig 
de la plaça Major, 
hi trobem la mola 
i la sotamola, 
Imponents peces 
de pedra, pro-

cedents d’antics molins del poble, 
que reten homenatge a la tradi-
cional elaboració de l’oli.

La Font: conjunt escultòric 
realitzat per l’escultor Tamarit. 
La pica és obra d’Antonio Mur 
“Tonet”, picapedrer local. Fou 
inaugurat el 30 de maig del 
1971 per commemorar l’ar-
ribada de l’aigua corrent al 
poble, l’any 1963. 

Església de Sant Miquel: església 
del segle XVIII, d’estil barroc. Presenta 
planta de creu llatina, amb tres naus, 
cimbori i cúpula amb cupulí al creuer. 
Destaca el portal flanquejat per dues 
columnes de capitells compostos i 

Casa de la 
Torre: situa-
da a la part 
més elevada 
de la 
població, 

probablement deu el seu nom 
a la “torre” de defensa que 
s’esmenta a la Carta de 
Població d’Almatret signada 
l’any  1301. 
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senta, esculpides en relleu, 
les figures del Sant Crist 
clavat a la creu, orientat a 
l’ocàs, i de la  Mare de Déu 
amb l’Infant al braç, al sol 
naixent.
Fou erigida davant de l’antic 
Portal d’entrada al poble, on 
es manté fins a principis del 
segle XX, quan va caure per 
accident i fou dipositada sota 
el campanar de l’església.
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L’antiga presó 
d’Almatret es 
troba al carrer 
Major, on es 
van construir 
les primeres 
cases de la 
població. A la 
llinda de la 

porta hi ha un escut amb els símbols de la 
casa dels Montcada, família feudal que 
exercí el seu domini sobre aquesta vila 
des de finals de l’edat mitjana.
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Casa Isaac de Vilà: repre-
sentativa vivenda que con-
serva l’essència de la 
història d’Almatret, amb 
estructures centenàries, 
molí d’oli i evidents vestigis 
d’antigues cavallerisses.
Miquel Viladrich Vilà (Tor-

relameu,  1887 – Buenos Aires,  1956) 
passà aquí llargues temporades i  hi 
pintà moltes de les seves obres de 
joventut.

Galeria Jordi 
Fornos: Jordi 
Fornos, després de 
treballar molts anys 
a les mines de 
carbó del poble, s’ha 
dedicat a treballar la 
pedra amb extraor-

dinària precisió i detallisme. A la 
galeria es pot contemplar la col·lecció 
d’escuts dels pobles del Segrià i la 
reproducció d’edificis i d’objectes 
diversos, com les cadenes creades a 
partir d’una única peça de pedra.
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Ermita de Sant 
Joan: bastida 
l’any 1688. Té una 
sola nau rectan-
gular, coberta 
amb volta de 
canó i teulada de 

dos aiguavessos. 
S’ensorrà, gairebé sencera, la nit 
de Nadal a Sant Esteve del 1973, 
després d’una tardor molt plujosa. 
L’any 1997, guardant l’estil i les 
característiques de l’antiga ermita, 
és reconstruïda per mestres de la 
pedra locals. 

El Museu de Pepe 
Guillermo està dedi-
cat als costums del 
poble. El museu, que 
s’ha format per les 
donacions dels veïns 

i alguns visitants, consta de dos espais. 
Les peces estan classificades per 
temes: eines del segar i batre, de llau-
rar, de la mina i de la llar i ha esdevingut 
una mostra viva, heterogènia i comple-
ta, però sobretot un veritable homenat-
ge a la història local.

No marxis d’Almatret sense tastar els nostres productes locals!
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Safareig de casa 
Jacinto: dipòsit 
de grans dimen-
sions, excavat a 
terra i revestit  
amb carreus i 

lloses de pedra rectangular.Fou 
construït en un punt baix de la 
població per tal de reservar les 
aigües pluvials. S’utilitzava per 
regar, abeurar els animals i per al 
funcionament del molí d’oli annex.

Oli d’oliva arbequina verge 
extra. 

Cooperativa d’Almatret
Adreça: c. del Sindicat, s/n

Telèfon: 973 138 014

Embotits elaborats amb 
mètodes tradicionals.

Carnisseria Dèlia
Adreça: c. Baix, 7

Telèfon: 973 138 147

Embotits elaborats amb 
mètodes tradicionals.
Carnisseria Màxim
Adreça: pl. Major, s/n
Telèfon: 973 138 115

Pa cuit amb forn de llenya.
Forn de pa i pastisseria 

Florensa
Adreça: c.Major ,26

Telèfon: 973 138 051

Coca de sucre artesanal.
Forn de pa i pastisseria 

Macelles
Adreça: pl. Major, 17
Telèfon: 973 138 053

El Centre Republicà es troba 
en un carreró tradicional del 
municipi, on antigament hi 
havia el cinema Balaguer. Va 
ser molt significatiu durant els 
anys de la Guerra Civil Espan-

yola on es congregaven els vilatans republi-
cans d’Almatret. 
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Celler de casa Jacinto: cavitat excavada 
sota el cingle que, al mateix temps, li 
serveix de sostre. 
És un lloc fresc i sec  on es guardava el vi, 
i  en ocasions, altres begudes i aliments. 
En temps de la Guerra Civil s’utilitzà com a 
refugi  dels bombardeigs.

l’esvelt campanar coronat per una cornisa i terrat. Tota la 
façana de l'església i el campanar estan fets amb carreus 
de pedra picada regular.


