
23è Camí de l’Aigua Tarragona-Puigpelat 
 
Data: dissabte dia 25 de març de 2017 
 
Participants(28): Joan Aubia, Josep Fàbregas, Arnau Fàbregas, 
Joan Maria Boada, Rosamari de Vidiella, Rosa Boada, Carmen 
Palazón, Salvador Figuerola, Ramon Abellà, Pau Marquès, Josep 
Mariné, Joan Gassol, Pili Inostroza i Toni Coll, des de Tarragona. A 
partir de la Secuita: Maria Alías, Joan Marquès,  Dolors Boada, Julia 
Figuerola, Sisco Anguera, Antonio López, Aleix López i Josep 
Mestres. Amb l’acompanyament a la Capella de: Marta Blanc,Telma 
Gabarró, Mari Esteve, Judit Estiles, Deme Duran i Florentino 
Oteros. 
 
Descripció:  A les sis del matí, els participants acudim al Portal de 
Sant Antoni de Tarragona,  l’amic Joan Aubia ens fa la foto de grup 
com tots els anys i a les 6h.10m. iniciem l’excursió, passant primer 
pel casc antic i eixint del mateix pel Portal del Roser. Pel Camp de 
Mart arribem a l’Encanyada mentre encara és negra nit. Passem 
sota el pont de la via de circumval·lació de la ciutat i per les Fonts 
Noves i Velles de l’Oliva. També ens atansem a contemplar les 
restes de l’Aqüeducte Romà, que afloren prop del respirall núm. 58, 
l’últim de la Mina i el primer que trobem en el nostre recorregut. 
 

 
Font de l’Arquebisbe 

 
Llostrejar a Tarragona 

 

Des del respirall núm.57 donem l’última ullada a Tarragona i ja amb 
pas decidit anem repetint el nostre recorregut anual. Abans de 
l’urbanització del Rodolat del Moro, passem pel túnel  de la TP-2031 
i pel pont de la AP-7. Més endavant el sender passa prop del vell 
edifici de Mas Pastor i creua les urbanitzacions dels Hostalets i dels 
Jardins Imperi. Ultrapassat el respirall núm.49, a quarts de nou del 
matí ens retrobem amb l’Aqüeducte Romà, és el lloc idoni on tots 
els anys aprofitem per esmorzar.  



 
Mitja hora més tard, reprenem la caminada, creuem els Pallaresos i 
ens dirigim cap el coll de Tapioles i cap el bosc del Ferrer Xic. 
Arribem al bar del Casal de la Secuita a les deu i deu del matí. Fem 
un café junt amb els amics que s’incorporen a la marxa i continuem 
trescant entre vinyes, farratges i garrofers. Els respiralls núm. 
37,36,35,34,33 i 32 es van succeint. Després ens allunyem una 
estona del trajecte de la Mina tot prenent el camí de la pallissa del 
Dalmau i de les rodalies de la finca del Pontarró. 
 

 
Respirall núm. 47 Pallaresos 

 
La Secuita 

 

Vora el torrent del Bogatell ens retrobem amb la conducció de la 
Mina i ens fem una foto de grup davant del respirall núm.23.  Fem 
un curt rodeig per creuar el Bogatell, deixem a mà dreta les quatre 
parets que resten del Mas Vell i fem cap al camí dels Morts de 
Vallmoll. Seguim l’asfalta’t direcció Bellavista i albirem a mà 
esquerra el respirall núm.12 que sobresurt quasi engolit per la brolla 
del barranc de l’Alt del Cosidor, però el pont de pedra que el 
sustenta ja no es veu des del nostre camí. 
 

 
Respirall núm. 23 Bogatell 

 
Bellavista 

 

A Bellavista ens prenen uns minuts per el reagrupament  i a les 
dues menys deu minuts arribem a la Capella de l’Hospitalet, on ens 



rep l’alcaldessa de Puigpelat i amics del poble per fer el pica-pica 
tradicional. En acabar continuem passant per Torrelles, per sota el 
pont dels Cinc Ulls i per la vora dels pous de registre on neix la Mina 
de l’Arquebisbe. 
 

 
Pica-pica 

 
Camí dels Retorts 

 

Creuem la TV-2034, passem a frec de la masia del Trull i finalment 
prenem el restaurat camí dels Retorts, que ens condueix fins el Pi 
de Puigpelat i fins el Portal del poble mentre el rellotge del cloquer 
de l’església assenyala les tres de la tarda. 
 

 
A la Capella 


