
16a edició del Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat (PRC159) 

  
Data: dissabte 10 d’abril de 2010 
  
Assistents (46): Maria Alías, Sisco Anguera, Joan Aubia, Dolors Boada, Meli Carrilero, Toni Coll, 
Lluís Díaz, Sabina Díaz, Alícia Domínguez, Lola Ferràndiz, Pilar Fortuny, Joan Gassol, Encarna 
Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, Antonio López, Josep Mariné, Jordi Mariné, Joan 
Marquès, Rosa Milà, Dani Ros, Josep Salafranca, Amèlia Salvat, Carme Vidal, Joan Salvat. 
Invitats: Lluís Maria Olivé, Salvador Figuerola, Jose F Medina, Maribel Martí, Bart Janssens, 
Roger Guinovart, Carles Casas, Rosa Cabré, Emili Mateu, Josep Maria Caro, Joan Canela, 
Ramon Canela, Jordi Piñas, Josep Maria Pons, Josep Maria Suñer, Cinta Pons, Joan Maria 
Boada, Rosa Maria Vidiella, Francesc Calull, Gràcia Leiva,  
  
Hores totals: 8          Km: 28 
  
A diferència de l’any passat, enguany el sol i l’alta temperatura d’una primavera esplèndida, ens 
ha acompanyat en el anual recorregut d’aquest itinerari cultural-excursionista que ressegueix la 
mina de l’Arquebisbe. A les sis tocades de matí sortim de la font de l’arquebisbe Armanyà vora el 
portal de Sant Antoni de Tarragona i després de passar pel repartidor d’aigües vora el palau 
arquebisbal sortim de la part alta pel portal del Roser.  
  

  

  
Anem pel Camp de Mart cap a l’Encanyissada i les fonts i dipòsits de l’Oliva. Les primeres llums 
de la matinada ens agafen veient una bonica panoràmica de Tarragona des del PRC159 passat 
St. Pere i St. Pau. Deixem enrere els xalets del Rodolat del Moro, el mas Pastor i el Jardins Imperi 
i a dos quarts de nou arribem a la mina romana, lloc on acostumem a fer l’esmorzar.  
  
Després de creuar Els Pallaresos, prenem el camí vell de la Secuita bastant ple d’esbarzers degut 
a les abundoses pluges del darrer hivern. Les flors i conreus verds de primavera ens acompanyen 
en el nostre itinerari. Passat el coll de Tapioles, arribem a la Secuita a les 10 tocades. Fem un 
descans que aprofiten un grup de caminants per afegir-se al grup. La calor es fa notar força 
mentre travessem els extens camps de vinya cap al barranc del Bogatell que enguany creuem per 
un gual encimentat una mica més amunt del lloc habitual.  
  



 

 

  
Una vegada arribats al camí dels Morts, PRC1, el seguim a la dreta per un tram d’asfalt massa 
llarg fins Bellavista. Fem el darrer descans per refrescar-nos de la forta calor i seguim el tram final 
fins la capella de la M.D. de l’Hospitalet i el Pi de Puigpelat, a l’ombra del qual fem enguany el 
dinar de motxilla per tal de celebrar el seu 25è aniversari. Són gairebé dos quarts de 3 de la tarda 
i l’ajuntament ens obsequia amb coca, vi i dolç.  
  

 


