21è Camí de l’Aigua Tarragona - Puigpelat
Data: dissabte dia 11 d’abril de 2015
Participants: (31) Joan Aubia, Josep Fàbregas, Arnau Fàbregas, Joan
Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Josep Mariné i Joan Ilundain des
de Tarragona i a partir de la Secuita en endavant: Sico Anguera, Pili
Inostroza, Luz Elena Arzadun, Dolors Boada, Rosa Maria Boada, Carme
Rosselló, Francesc Calull, Joan Pujol, Jordi Mariné, Sabina Díaz, Emma
Mariné, Carmen Palazón, Alejandro Rosillo, Josep Maria Ferran, Iolanda
Pié, Ernest Ferran, Gerard Ferran, Lola Ferrandiz, Josep Salafranca,
Marta Blanc, Cristina Trilla, Bernat Niubó, Jaume Andreu i Toni Coll.

Descripció: A les sis del matí iniciem l’excursió, com ja es tradicional, a la
part alta de Tarragona vora la font de l’Arquebisbe Armanyà, anem del
Portal de Sant Antoni al Portal del Roser i després del Camp de Mart
anem a frec de l’Encanyada, pugem per la muntanyeta de l’Oliva i aviat
veiem el respirall núm. 58, últim de la Mina i primer del nostre recorregut.
El dia promet i la caminada es fa lleugera i agradable. Després de passar
a frec del respirall núm. 49, situat al bell mig dels Jardins Imperi, arribem
vora les restes d’un tram bastant ben conservat de l’Aqüeducte Romà, es
un lloc adient per descansar i esmorzar, son tres quarts de nou, ens hi
deturem mitja hora.

A un quart de deu continuem cap als Pallaresos, mas Martí, mas de la
Gorra, coll de Tapioles i al començament del bosc del Ferrer Xic, fem una
variant i continuem seguint el traçat del respirall núm. 43, situat vora el
mas de l’Esti·les i entrem a la Secuita seguint la carretera del mas d’en
Brulles. Arribem al Bar del Casal a tres quarts d’onze i ens apleguem
amb els amics que a partir d’aquí s’incorporen a l’excursió. A les onze i
cinc del matí ja tornem a trescar entre conreus de vinya cap el respirall
núm. 33, que és on hi conflueixen les aigües del pou Renau i desprès
continuem cap a la pallissa del Dalmau, el Pontarró, el torrent del
Bogatell, el Mas Vell i el camí dels Morts de Vallmoll.

A dos quarts de dues del migdia ens deturem deu minuts a la plaça del
pintoresc llogarret de Bellavista i tot seguit continuem fent camí cap a la
Capella de l’Hospitalet, on hi arribem pels vols de les dues. En aquest
espai recuperat l’any 1999, a partir de la construcció de la Capella, és on
ens esperen l’alcaldessa i els amics del poble amb i en ofereixen un picapica que ens ve molt de gust i ens dóna forces per afrontar l’últim tros fins
el Pi i el Portal de Puigpelat.

