26è Camí del Aigua Tarragona – Puigpelat
Data: 26 de Març de 2022
Participants (20): Pepe Vazquez, Joan Aubia, Pili Inostroza, Toni Coll, Josep
Fàbregas, Arnau Fàbregas, Joan Maria Boada, Rosa Mari de Vidiella, Josep
Maria Ferran, Ernest Ferran, Juan Ilundain, Xavi Juez, Jaume Ferran, Maria
Dolors Boada, Alba Solé, Isaias Galende, Josep Mariné, Cinta Prats, Federico
Rosillo, Carles Prades.
Recorregut: 30 Km
Temps Total: 8:19 hores

Temps en moviment: 6:47 hores

Dins el programa de Festes de la Mare de Déu de la Llet o de l’Hospitalet, una
vegada més i ja són vint-i-sis, participem en la caminada organitzada
conjuntament per l’Ajuntament de Puigpelat i el Grup Excursionista del Camp
de Tarragona que simbolitza el trajecte de l’aigua que va des del naixement de
la mina del Arquebisbe, a la partida de Torrelles de Puigpelat fins a Tarragona.

Aquest any som 20 participants a l’excursió. Ens trobem a dos quarts de sis,
davant del Casal Puigpelatenc, a on un autocar disposat per l’Ajuntament ens
portarà fins al Portal de Sant Antoni a Tarragona. De bon començament
plovisca, però res ens atura e iniciem la caminada a les sis, des de la Font de
l’Arquebisbe Armanyà. Passem per davant del Seminari i del Palau
Arquebisbal, sortim del casc antic pel Portal del Roser i creuem el Camp de
Mart i passem per sota l’Encanayada. Pugem les escales en direcció a L’Oliva,

passem pel respirall 57 i el 55. Continuem en direcció Els Hostalets passant a
tocar del Mas Pastor. Cada vegada plou una mica més doncs decidim aturarnos a esmorzar a un bar a tocar de la carretera. Una beguda calenta ens senta
de meravella per emprendre la ruta. Entrem a Els Pallaresos . Aquí aquest any

fem una variant ja utilitzada en el passat, en lloc de passar per darrera de la
fabrica Silvalac passem pel camí que porta al Mas de Marti i enllacem al
respirall 47 amb el camí del Mas de la Gorra. Aquí hem de destacar la
col·laboració del Ajuntament de La Secuita i del seu regidor que prèvia
entrevista ens van avindre a netejar el camí que estava del tot impracticable,
ple de esbarzers que no permetien de cap de les maneres seguir avançant.
Passem pel bosc del Ferrer Xic abans d’arribar al Casal de La Secuita. Com
segueix ploviscant i aquest any no hi cap participant que s’afegeixi continuem
l’excursió sense perdre més temps. Continuem el trajecte entre els respiralls
número 37, 36, 35, 34, 33 i 32. Després 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 un altra
foto davant del respirall numero 23, creuem el torrentet del Bogatell, passem a

frec de les restes del Mas Vell i fem cap al Camí dels Morts de Vallmoll.
Arribem a Bellavista i encarem l’últim tram de la ruta. Ens aturem davant de la
Capella de la Mare de Déu de l’Hospitalet i enfilem per el camí dels Retorts fins
el Portal de Puigpelat. Han estat vuit hores sota la pluja però estem contents
perquè una vegada més hem fet aquesta caminada tan tradicional e important
per nosaltres. Aquest any, a diferencia dels anys anteriors per la pluja, una

representació de l’Ajuntament ens dona la benvinguda al Casal a on ens
ofereixen un magnífic aperitiu.

