
14è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat 

 
Data: dissabte 29 de març de 2008 
  

Temps total: 9 hores i mitja. 

Participants (46): Joan Aubia, Maria Dolors Boada, Alba Coll, Toni Coll, Josep Fàbregas, Lola 
Ferrándiz, Joan Gassol,  Encarna Hidalgo, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Joan Marquès, Pablo 
Marquès, Antonio López, Alícia Dominguez, Alba López, Aleix López  i Josep Salafranca. Invitats: 
Joan Maria Boada, Alba Solé, Fancisco Anguera, Magdalena Pino,  Mariona Carrasco, Lluís Maria 
Olivé,  Àngela Fragueiro, Jordi Juarez, Josep Maria Pons, Maria Cinta Pons, Pol Laguarda, Maria 
Laguarda, Jaume Joan Espolet, Eudald Espolet, Marc Ribas, Rosa Cabré, Maria José Oliva, 
Ramon Ferran, Miquel Solé, Carme Garriga, Lluís Villacé, Sonia Solé, Gemma Solé, Julián Ruíz,  
Mario Ruíz, Juan Jesús Aguilar, Sra. i dos nens. 

 

Itinerari: A partir de les sis hores del matí els participants de la catorzena edició del Camí de 
l’Aigua ens anem aplegant a la placeta de Sant Antoni de Tarragona, entre la font de l’Arquebisbe 
Armanyà i el Portal de Sant Antoni. 

  

  

  

 A un quart de set, desprès de les fotos de rigor, iniciem l’excursió un grup de divuit caminadors, 
creuem el casc antic seguin els carrers dels Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau i Pla de 
Palau, on encara es conserva la garita del primer repartidor de les aigües. Baixem pel carrer de la 
guitarra fins la placeta i la font de Sant Joan i eixim de les muralles pel Portal del Roser. Creuem 
els Jardins del Camp de Mart, passem a frec de l’Encanyissada i anem vora les fonts i dipòsits de 
l’Oliva.  

  

Albirem el  Respirall 58 que és l’últim de la Mina. També contemplem les restes de l’aqüeducte 
romà del Gaià, que es troba en un estat d’abandó impropi d’una Tarraco patrimoni de la 
humanitat. Tot sortint de Sant Pere i Sant Pau, la companyia de les aigües Ematsa ha arranjat i 
senyalitzat el sector del recorregut de la Mina que arriba fins al Respirall 56. 

  



  

  
Continuem cap al Rodolat del Moro, Mas Pastor, Hostalets i esmorzem als Jardins Imperi dels 
Pallaresos recolzats en un tram bastant ben conservat de l’aqüeducte romà. Continuem cap els 
Pallaresos, Coll de Tapioles, bosc del Ferrer Xic i a les deu arribem a la Secuita, on s’afegeixen 
més caminadors i el grup creix fins a 31 participants.  
  
Passem el barranc del Bogatell pel vell pontarró trencat doncs no baixa gens d’aigua. Seguim els 
camins vora el Mas Vell, cada cop més enrunat i fem cap al camí dels Morts de Vallmoll. 
  
A Bellavista hi ha una nova font d’aigua fresca i bona. Abans de les dues del migdia arribem a la 
Capella de l’Hospitalet, dinem plegats juntament amb 15 persones més, que han acudit del 
poble. Després anem tots fins a Puigpelat passant pel Pi i pel Portal on fineix l’excursió a quarts 
de quatre de la tarda. 
  

  
  

  

 


