
Puig d’en Cama pel Camí del Rec de la Selva del Camp 

(Baix Camp) 

Data: dissabte 5 de maig de 2018 

Km: 12.41 Hores: 5.43  Desnivell: 503m 

Participants: Joan Marquès, Maria Alías, Joan Gassol, Lluís Díaz 

L’any 1217, Dalmau d’Avinyó i la seva esposa Berenguera, senyors del terme 
de l’Albiol per donació de l’arquebisbe Hug de Cervelló, van vendre als 
habitants de la Selva del Camp el dret d’empriu de tots els recursos naturals, 
dels qual el més valuós era l’aigua que naixia a les font d’aquell terme i que 
transcorrien per la vall de la Selva.  

Al lloc anomenat les Tres Aigües, al costat de l’actual carretera TP-7013, 
conflueixen tres barrancs amb els seus cabals: el del Gatellar, provinent de 
mas Ripoll i els del Salt i de la Font Major, que neixen al terme de l’Albiol.  

En aquest indret comença pròpiament la riera de la Selva. Antigament, una 
vegada  l’any, els habitants de la Selva eren cridats a participar a l’acte de 
l’empriu, que consistia, sobretot, a anar a fer la visura (vigilància) del curs de 
les aigües i a renovar simbòlicament el dret d’explotació dels recursos del 
terme de l’Albiol. 

  
 

Sortim de la rotonda del Molí del Rovellat, a l’avinguda Martin Luther King de la 
Selva del Camp. Un rètol ja ens indica que agafem al NO el carrer del Molins 
que puja lleugerament fins els dipòsits d’aigua, on comença el recorregut 
recuperat per l’ajuntament que segueix l’antic rec i que ha estat ampliat 
recentment. Es poden veure les restes de l’antiga conducció i les mines.  
 

 
El Pont Alt 

 
Tram minat 



El Pont Alt, construït de pedra lligada amb morter, ja és citat al 1209, té 57m de 
llarg i 12,7 d’alçada, salvant la riera de banda a banda. Altres restes com la 
Resclosa i el Pont Sec són molt visibles. El darrer tram del sender ha estat 
equipat amb espectaculars passarel·les i escales per facilitar el pas per una 
zona obaga de la riera. Als 4km, poc abans del mas de Moixó, s’acaba el 
recorregut arranjat actualment. 
 

  
 
Reculem uns metres fins trobar una pista que s’enfila pel vessant nord del Puig 
d’en Cama. Al poc, la pista acaba en unes restes de conreu, però un corriol en 
ziga-zaga segueix pujant fins trobar una pista ampla, el Camí del Banyadors, 
que prenem a la dreta, al poc una bifurcació a l’esquerra voreja les torres d’alta 
tensió i una drecera en forta pujada ens porta al tallafocs de la carena.  
 

 
Final de la pista 

 
Puig d’en Cama 

 

El seguim a la dreta i al final arribem al vèrtex geodèsic del Puig d’en Cama, 
impagable talaia del Camp de Tarragona amb 717m. Després de treure el cap 
al pou de gel que hi ha al sud del cim, la tornada la farem seguint el camí de 
carena en direcció est, que sifona un parell de vegades abans de l’ermita de 
Sant Pere del Puig, on prenem el SLC-155, Camí Vell de Sant Pere que baixa 
directe al carrer del Molins fins el poble i el punt de sortida. 
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