
15è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat 

  

Data: dissabte 28 de març de 2009 

Temps total: 9 hores i mitja. Temps efectiu de marxa : 6 hores i mitja. 

Participants (22): Joan Aubia, Maria Dolors Boada, Toni Coll, Josep Fàbregas, Joan Marquès, 
Maria Alías, Antonio López, Alícia Domínguez, Alba López, Aleix López  i Jaume Andreu. 

Invitats: Hilari Alfaro, Joan Maria Boada, Rosa Maria Vidiella, Francesc Calull, Manel Esteruelas, 
Nacho Esteruelas, Lluís Maria Olivé, Josep Maria Pons, Carme Vidal, Montserrat Berengueras i  
Ivan Rodenas. 

  

Itinerari: A les sis hores i quinze minuts del mati iniciem la caminada, ha plogut per la nit i el dia es 
presenta inestable. Sortim de vora la font de l’Arquebisbe Armanyà prop del Portal de Sant Antoni. 
Creuem el casc antic de Tarragona seguin els carrers dels Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant 
Pau i Pla de Palau, on encara es conserva el primer repartidor de les aigües. Després anem cap a 
la placeta i font de Sant Joan, Portal del Roser, Avinguda Catalunya, Camp de Mart, 
l’Encanyissada, fonts noves i velles de l’Oliva i anem contemplant successivament els respiralls 
58, 57, 56, 55 i 54. 

  

 
 

  

Continuem cap al Rodolat del Moro, urbanització Sant Jordi, mas Pastor, Hostalets i Jardins 
Imperi. A les 8,30 esmorzem al mateix lloc que en els anys anteriors recolzats vora l’aqüeducte 
romà. A les nou del matí continuem cap els Pallaresos, font de la Mina, camí vell dels Pallaresos 
a la Secuita, passem per darrera el mas Martí, respirall 47, coll de Tapioles, bosc del Ferrer Xic i a 
les deu  arribem a la Secuita. Descans de mitja hora. 

  
A les 10,30 hores continuem cap el barranc del Bogatell, el creuem pel lloc on havia el pontet, 
ara li manca la passarel·la però resta sec. Seguim cap el Mas Vell, ja quasi totalment derruït, 
respirall 20,  camí dels Morts de Vallmoll i a tres quarts d’una arribem a Bellavista. Fem quinze 
minuts de descans, el plugim augmenta. 
  



 
 

  
A quarts de dues del migdia arribem a la Capella de l’Hospitalet, el dia continua bastant gris i 
encara plovisqueja. Continuem cap a Puigpelat i a les dues dinem plegats a la sala Parroquial. A 
tres quarts de quatre donem per acabat el 15è camí de l’Aigua i retornem cap a les nostres llars. 
  

 

  

  

 


