
Prova de resistència Tarragona - Puigpelat 
 

Dates: dissabte 23 i diumenge 24 d’octubre de 2004 
Hores totals : 24 
Quilometres a recórrer : aprox. 100 
Participants (2) : Joan Víctor Marquès (Xupi) i Joan Marquès. 
  
Itinerari previst:  
  
1ª part.- Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) - Pont Autopista - PRC159 (Camí de 
l’Aigua)- Els Pallaresos - La Secuita - Torrent dels Garidells - Pallissa de Cal Dalmau 
- PRC1 (Camí dels Morts) – Bellavista - Capella de l’Hospitalet (Puigpelat) 
  
2ª part.- GR172 – Nulles – Renau - Mas de Moragues - Catllar - Urb. La Bonaigua - 
Urb. Els Manous - Pont Autopista - Dipòsits d’EMATSA - Sant Pere i Sant Pau. 
  
3ª part.- GR172 – Autopista - PRC159 - Sant Jordi - drecera Mas Pastor - PRC159 - 
Sant Jaume dels Hostalets - drecera Jardins Imperi - PRC159 - Quatre camins, 
drecera a La Secuita - PRC159 - PRC1 - Capella de l’Hospitalet (Puigpelat) 
  
4ª part.- PRC1 – Bellavista - Camí dels Morts - PRC159 - San Pere i Sant Pau. 
  

Prop de la glorieta d’entrada a Sant Pere i Sant Pau deixem el nostre vehicle, on hem 
previst de tenir-hi aigua, fruita, barretes, roba de recanvi i una farmaciola pel que pugui fer 
falta. L’idea inicial és fer cadascuna de les etapes amb un màxim de 6 hores, això ens 
donarà una mitjana de 4,17 Qm/h que no és impossible d’aconseguir si comptem amb que 
el Camí de l’Aigua és bastant planer. Clar que som conscients de que, a mida que el 
esgotament vagi en augment, també augmentarà el temps emprat, per això caldria fer les 
dues primeres etapes en menys temps del previst. 

  

Sortim a les 6,09 amb l’idea d’arribar a la 
font de la Capella de l’Hospitalet de 
Puigpelat cap a les 12 del migdia. Val a dir 
que, com que el recorregut ens és prou 
familiar, no ens entretenim massa, tan sols 
per fer alguna fotografia, agafar aigua de 
les fonts que trobem pel camí i menjar, que 
ho tenim previst de fer a La Secuita i a la 
Capella, i així, amb pas molt viu, ens 
plantem en un tres i no res al nostre destí, 
bé, en un tres i no rés no, en 5 hores y 36 
minuts, doncs hi arribem a les 11h 45 min., 

això vol dir que aquesta part l’hem feta a una velocitat mitja aproximada de 4,64 Qm/h, 
valor molt bo, si tenim en compte que també hi ha inclosos els minuts que hem parat pels 
motius abans esmentats.  

  



Durant el trajecte hem pogut veure com el 
paisatge del camí havia canviat just al 
passar el Torrent dels Garidells, on una 
excavadora ha arrasat amb tot el que hi 
havia; i també ens vàrem trobar en que 
aquell famós tros de camí que sempre 
s’omplia de fang, ara es de formigó. Per 
caminar-hi no és el més idoni, però per 
evitar els problemes del fang, és el millor. 
La 2na. etapa, pel GR172, passa per 
Nulles i Renau, va a tocar el Pantà del 
Gaià, segueix cap El Catllar i creua 
algunes de les nombroses i brutes urbanitzacions que es troben al seu vast terme 
municipal, com són La Bonaigua, Els Manous, i El Mas de Panxet, ¡Quina pena fa tenir 
uns camins tan amples i uns boscos de pins tan grans, i que tots estiguin plens de 
deixalles, de brossa, i residus domèstics!. Aquesta va ésser una etapa pesada i molt 
feixuga, pels sifons que vàrem trobar i per la quantitat d’asfalt que vàrem tenir que 
trepitjar. A Sant Pere i Sant Pau hi vam fer cap a les 17,55. Si tenim en compte que de la 
Capella hem sortit a les 12,15, vol dir que hem emprat 5 h. 40 minuts en fer els 22,5 
quilòmetres del tram, a una mitjana de 3,97 Qm/h; el cansament i les molèsties es 
comencen a notar. 

  

A la tornada, ja fen-se fosc, els 
problemes es van agreujar amb rapidesa, 
sobre tot als bessons i a les plantes del 
peus. Al parar a La Secuita, cap a les 
20,30 per fer un àpat, vam decidir girar 
cua i tornar a Sant Pere i Sant Pau. Eren 
tres quarts de dotze de la nit quan vam 
arribar al cotxe. 

  

En resum, hem passat disset hores y 
trenta sis minuts caminant per la 

muntanya i hem pogut fer uns setanta tres quilometres i mig; la mitjana de tot això va 
ésser de 4,18 Qm/h. De fet, és que, durant les hores fosques, ens paràvem menys i 
corríem un xic més, potser per ... la foscor!! 


