
Valls - Alió - Valls 
 

9 de febrer de 2019 
 
 
 

Fitxa tècnica:                                                                               Preparada per: Joan Visús, Emili Cases, Joan Ramón Diaz i Miquel Torné. 

Sortida de Barcelona: Col·legi Jesus-Maria. 
Hora de sortida: 8:00 h. 
Longitud: 9,080 km aprox. 
Durada: 2:30 h. aprox. 
Hora prevista de retorn a Barcelona: 18:00 h. 
Desnivells: 40 m de pujada i 40 m de baixada. 
Menjars: Esmorzar en àrea de servei o similar. Dinar en restaurant El Maset a 
Montbrió del Camp. 
 
Itinerari a peu: Per camins i pistes planes entre camps de conreu fins a Alió. Visitarem el poble que està en un turonet, i tornarem a l’inici per 
una altre pista plana. 
 

 
 

El Poble: 
El poble d'Alió és al centre del terme, a la vora de la confluència dels barrancs de La Coma i de la Fonollera de Cabra, la carretera 

comarcal. El nucli antic és centrat per la plaça on hi ha l'església parroquial de Sant Bartomeu, notable edifici barroc neoclassicitzant, beneït el 
1769, amb un esvelt campanar de planta quadrada, coronat per un pis vuitavat i una torrella inacabada; l'interior és format per una gran nau, 
amb volta de llunetes i capelles laterals entre els contraforts. Té com a eixos principals el carrer Major i el carrer de la Muralla. La Cooperativa 
Agrícola (fundada el 1909) té un celler edificat el 1911 i ampliat el 1917 per Cèsar Martinell. N'era fill el polític liberal Antoni Escoda (segle XIX), 
col·laborador i amic del general Prim. 

 
Història: 
El lloc fou donat a poblar el 5 de gener de 1171 per l'arquebisbe de Tarragona Guillem de Torroja, que es reservava els delmes, a 

Ponç de Bruguera, que l'havia de tenir en feu de l'Església de Tarragona. Tot i que el document diu literalment "locus illum cui nomen 
impossimus Alio, ut facias ibi populationem." sembla que el terme ja es trobava poblat, amb més o menys intensitat, ja que la butlla de 1154 
esmenta l'ecclesiam de Alio. Alió havia estat bastit damunt les restes d'una antiga vil·la romana. 

Alió, que 1710 es ratificà encara a favor del rei-arxiduc Carles III, experimentà un notable creixement al llarg del segle XVIII, el 1708 
constava amb 70 cases, amb 53 el 1763 i 65 el 1773, però amb 139 habitants el 1717 i 569, entre els quals un inquisidor, el 1787, el creixement 
demogràfic degué anar aparellat a l'econòmic, tot i la migradesa del terme, que el 1708 tenia un tomb de dues hores, com ho demostra la 
construcció de l'església neoclàssica de Sant Bartomeu. El poble resulta amb la seva agricultura molt delmada el 1794 per una forta pedregada, 
encara que el mateix any participà en la reunió corregimental per crear els miquelets per a la guerra contra la República Francesa. 

El 1900 tenia tan sols 690 hab. i va anar baixant a 588 el 1920, 493 el 1940, 363 el 1970 i 331 h. el 1981, any en què s'estabilitzà i va 
començar de manera lenta fins als 432 hab. de 2014. A mitjan segle XIX produïa vi, oli, blat i llegums; entre totes les collites es destacava la 
primera, que donava a tres fàbriques d'aiguardent que comercialitzaven els seus productes a través de Tarragona i Valls. 
  

Lloc 
Quilòmetres Ritme 

Kms/h Hora Parcial Total 
Barcelona    08:00 
Inici caminada  0  10:00 
Alió 4.7 4.7 3.1 11:30 
Valls 4.3 9.0 2,8 13:00 
Restaurant El Maset    13:45 



Podeu descarregar la ruta des de: 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cejm-valls-alio-valls-preparacio-excursio-31498357  
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