
18è Camí de l’Aigua Tarragona - Puigpelat PRC-159 
 
 
Data: dissabte 24 de març de 2012  
 
Participants (34): Maria Alías, Joan Marquès, Mireia Marquès, Amèlia Salvat, 
Joan Aubia, Lluís Díaz, Josep Fàbregas, Arnau Fàbregas, Joan Manel Sanso, 
Josep Mariné, Pili Inostroza, Toni Coll, Luz Elena Arzadun, Sisco Anguera, 
Josep Salafranca, Camino Barrio, Roberto Ordoñez, Josep Mestres, Bernant 
Niubó, Rosa Elena Àlvarez, Eduard Niubó, Carme Turull i Montse, Dolors 
Boada, Joan Maria Boada, Rosa Maria Vidiella, Mireia Boada, Arnau Boada, 
Sonia Figueras, Lola Ferrandiz i germana, Carme Vidal, Josep Maria 
Pons(L’Avi) i Marta Blanc. 
 
Itinerari: Sortim de Tarragona aproximadament a les 6,10h. del matí, com de 
costum, des de la font de l’arquebisbe Armanyà. Travessem encara de nit els 
carrers de la ciutat, sortim per la muralla i el Camp de Mart en direcció als 
dipòsits de l’Oliva. Comença a clarejar i quan voregen Sant Pere i Sant Pau, 
veiem la sortida del sol, creuem el pont de l’autopista i entrem en la zona de 
bosc que envolta la capital, passant a tocar el mas Pastor.  
 

  
 
Cap a les 8,40 arribem a les restes de l’Aqüeducte Romà dintre la urbanització 
dels Jardins Imperi. Ens aturem i fem un breu esmorzar. Deixem enrere els 
Pallaresos i anem camí de la Secuita. En aquest tram el camí necessita cada 
any una actuació de neteja, ja que els esbarzers que hi abunden el tapen 
sovint. Anem a bon ritme per un terreny sense gaires desnivells, entre conreus. 
Hem tingut la sort d’enxampar un dia clar de primavera, sens núvols, fresc a la 
matinada i càlid quan la força del sol ens toca.  
 
A les 10,10 arribem a La Secuita on descansem una estona. Altres persones 
s’uneixen al grup i a les 10,30 h. continuem la marxa. La calor augmenta, els 
barrets són imprescindibles, la màniga curta s’imposa i anem conversant 
tranquil·lament entre camps i vinyes, seguint els respiralls de la mina que anem 
trobant, uns al costat, d’altres una mica més lluny. Deixem a la dreta el poble 
de l’Argilaga i agraïm les clapes de bosc ombrejat que trobem.  
 
El torrent del Bogatell enguany baixa sec i el podem creuar just per sobre del 
túnel de la mina, en un indret on abans hi havia una passarel·la que es va 
emportar alguna rierada. 



 

  
 
Al camí dels Morts, damunt de Vallmoll, trobem el PRC1 que va de Reus a 
Montserrat i el seguim per un incòmode tram asfaltat fins la capella de la Santa 
Creu de Bellavista, on fem cap a la 1 de la tarda. Després d’un breu descans 
prenem el darrer tram que en vints escassos minuts ens porta a la Capella de 
la Mare de Déu de l’Hospitalet, on gaudim de l’aperitiu ofert per l’ajuntament de 
Puigpelat i dinem amb calma i a l’ombra si podem. 
 
A les 14,30 h reprenem el camí i a les 3 de la tarda passem pel costat del Pi i 
entrem al Portal i Plaça de Puigpelat, donant per acabada la 18ena edició del 
nostre camí més clàssic, on hem gaudit d’un esplèndid dia de primavera. 
 

 


