
24è Camí de l’Aigua Tarragona-Puigpelat 
 
Data: dissabte dia 7 d’abril de 2018 
 
Participants(35): Joan Aubia, Josep Fàbregas, Arnau Fàbregas, Joan Maria 
Boada, Rosamari de Vidiella, Josep Maria Ferran, Ernest  Ferrant, Oleguer 
Gabarró, Jaume Ferran, Rosa Cabré, Ivan Godoy, Paloma González, Juan 
Ilundain, Ramon Casas, Ramon Casas (fill), Josep Mariné, Maria Cinta Prats, 
Joan Gassol, Montse León, Dani Ros, Amèlia Salvat, Pili Inostroza i Toni Coll, 
des de Tarragona. A partir de la Secuita: Elisabeth Campillo, Diego Godoy, 
Aina Godoy, Hector Godoy, Anamaria Delgado, Lluisa Torres i Josep Mestres.  
Amb l’acompanyament a la Capella de: Marta Blanc, Rosa Maria Boada, Telma 
Gabarró, Josep Salafranca i Lola Ferrandiz. 
 

  
 
Descripció: A les sis del matí, fem la primera foto de grup vora la font de 
l’Arquebisbe Armanyà i prop del Portal de Sant Antoni de Tarragona, tot seguit 
a les 6h.10m. iniciem l’excursió, passem per davant del Seminari i del Palau 
Arquebisbal, sortim del casc antic pel Portal del Roser, creuem el Camp de 
Mart, passem per sota l’Encanyada, Fonts noves i velles de l’Oliva mentre el 
negre cel inicia el seu despertar. 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. 
 

  
 
 
El temps que inicialment es presentava com insegur, anava aguantant i en 
curts intervals deixava filtrar mínimament el Sol. Anem seguin bàsicament 
l’itinerari anual, amb algunes variacions. Com el tros de GR-7-2 que vàrem 



seguir desprès de creuar el pont de la TP-2031, sobre AP-7, per anar 
directament cap a les urbanitzacions dels Hostalets i dels Jardins Imperi. On 
aprofitem per esmorzar vora un aflorament de l’Aqüeducte Romà, construït fa 
mes de 2000 anys.  
 

  
 
Quan reprenem la caminada, creuem els Pallaresos, ens dirigim cap el coll de 
Tapioles i passem pel bosc del Ferrer Xic abans d’arribar al bar del Casal de la 
Secuita on efectuem un segon descans. Entretant  s’incorporen a la marxa set 
excursionistes més, ja en som una trentena. Continuem trajecte entre els 
respiralls núm. 37, 36, 35, 34, 33 i 32. Desprès ens allunyem una estona de la 
Mina. Anem pel camí de la pallissa del Dalmau i per les rodalies del Pontarró. 
 

  
 
Vora el torrent del Bogatell ens retrobem amb la conducció de la Mina i fem la 
segona foto de grup davant del respirall núm.23, creuem el torrentet del 
Bogatell, passem a frec de les restes del Mas Vell i fem cap al camí dels Morts 
de Vallmoll. Més tard entrem i sortim del llogarret de Bellavista, ens refresquem 
a la font i ja encarem l’últim tram. 



 
 
Prop de les dues del migdia arribem a la Capella de l’Hospitalet, on ens rep 
l’alcaldessa de Puigpelat i amics del poble. Aleshores ja continuem tots plegats 
fins Puigpelat. Enguany com que el temps cada cop era més rúfol, vàrem 
celebrar el pica-pica tradicional en el mateix Casal del poble. 
 
 


