22è Camí de l’Aigua Tarragona - Puigpelat
Data: dissabte dia 02 d’abril de 2016
Participants: (39) Joan Aubia, Josep Fàbregas, Arnau Fàbregas, Oleguer
Gabarró, Josep Maria Ferran, Iolanda Pié, Gerard Ferran, Joan Maria Boada,
Rosa Maria de Vidiella, Pau Vives, Josep Maria Grau, Ramon Saumell, Anna
Ruiz, Celia Garcia, David Canela, Enric Novales, Josep Mariné, Agustí Mariné,
Joan Marquès, Maria Alías, Pau Marquès, Lluís Díaz i Toni Coll des de
Tarragona i a partir de la Secuita en endavant: Sico Anguera, Dolors Boada,
Jordi Mariné, Sabina Díaz, Emma Mariné, Josep Mestres, Nuria Jové, Marina
Grau, Josep Salafranca, Lola Ferrandiz, Maria Dolors Yoldi, Ramon Gabarró,
Marta Blanc, Maria Rosa Figueras, Deme Moran i Floren Oteros.

Sortida

Mas Pastor

Descripció: Reunió dels Participants a les sis del matí al Portal de Sant Antoni i
a les 6h.10m. iniciem l’excursió creuant Tarragona i eixint del casc antic pel
Portal del Roser. Tot seguit anem pel Camp de Mart, l’Encanyada, Fonts Noves
i Velles de l’Oliva. Aviat ens deturem uns minuts per contemplar les restes de
l’aqüeducte romà situat vora el respirall núm. 58, últim de la Mina i primer del
nostre recorregut.
Amb la foscor de la nit passem vora els respiralls 57, 56 i 55, el dia mig grisenc
comença a clarejar, abans de creuar el pas inferior de la TP-2031, ens atansem
un moment vora una cabana de pedra seca de grans dimensions, que ens
mostra l’amic Joan Marquès.

Pel respirall 47

Entre vinyes

Desprès de passar el pont de la AP-7 creuem la urbanització del Rodolat,
arribem quasi a tocar el vell edifici de Mas Pastor i entrem a la urbanització
Jardins Imperi, ens retrobem amb els respiralls de la Mina de L’Arquebisbe,
concretament el 48 i el 49 i arribem vora les restes d’un tram descobert de
l’Aqüeducte Romà, lloc on habitualment aprofitem per esmorzar.
El cel continua mig núvol però serè, deixem enrere els Pallaresos, Mas Martí i
el respirall 47. Desprès del mas de la Gorra i del coll de Tapioles, ens dirigim
cap el bosc del Ferrer Xic i cap a la Secuita. Fem un cafè al bar del Casal
mentre van arribant els participants que s’afegeixen a l’excursió a partir
d’aquest poble.

Respirall 23 al Bogatell

Roselles al camí dels Morts

El camí va entre conreus de vinya tot seguint el trajecte de la Mina. Podem
albirar a poca distància els respiralls 37,36,35,34 i passem a frec del 33, on hi
conflueixen les aigües del pou Renau. Desprès continuem cap a la pallissa del
Dalmau, el Pontarró, el torrent del Bogatell, el Mas Vell i el camí dels Morts de
Vallmoll.
Entre camps curulls de roselles i pinars amb la recent brosta albirem el respirall
12, que resta mig amagat, cavalcant sobre un pont de trenta metres que permet
el pas de la Mina per creuar el barranc que baixa de l’Alt del Cosidor.

Bellavista

Camí dels Retorts

Prenem una glop d’aigua fresca a la font de Bellavista i a tres quarts de dues
del migdia arribem a la Capella de l’Hospitalet, on ens rep l’alcaldessa de
Puigpelat juntament amb la seva família i els amics del poble per fer el picapica tradicional.

En acabar continuem el recorregut fent servir l’antic camí dels Retorts,
actualment en restauració, anem també vora el Pi, creuem el Portal de
Puigpelat i finim l’excursió pels vols de les quatre de la tarda.

