
20è Camí de l’Aigua Tarragona – Puigpelat 
 
Data: Dissabte dia 29 de març de 2014. 
 
Participants: (24) Lluís Maria Olivé, Joan Aubia, Josep Mestres, Pere Virgili i 
Esperanza, Alba Solé, Dolors Boada, Joan Maria Boada, Rosa Maria de 
Vidiella, Josep Fàbregas, Bernat Niubó, Rosa Elena Álvarez, Maria Pilar Luy, 
Claustre Llasera, Sisco Anguera, Josep Mariné, Jaume Andreu, Victoria 
Salvans, Dani Sans, Tere Salat, Rosa Vidal Pons, Cristina Trilla, Marta Blanch i 
Toni Coll. 
 
Itinerari: A les sis del matí els participants reunits vora la font de l’Arquebisbe 
Santiyán assistim al repartiment de samarretes commemoratives dels vint anys 
del Camí de l’Aigua, patrocinades per l’Ajuntament de Puigpelat i repartides 
pels companys Josep i Bernat, ambdós membres del Consistori. 
 

  
 
Deu minuts desprès emprenem l’excursió. Creuem el casc antic de Tarragona i 
sortim pel Portal del Roser, anem pel Camp de Mart i passem per sota els arcs 
de la Encanyada, prop del Cementiri i pugem cap a l’Oliva. 
 
El dia es presenta un pel inhòspit, amb el cel tapat i un vent incòmode. Deixem 
enrere el Respirall 58 que es l’últim de la Mina de l’Arquebisbe i passem a frec 
de les restes de l’Aqüeducte Romà, antecessor de la conducció de la Mina. 
 
Anem eixint de les zones més superpoblades properes a Tarragona i anem 
gaudint d’espais cada cop més verds. A quarts de nou ens deturem per 
esmorzar al bell mig de la urbanització Jardins Imperi de Els Pallaresos. 
 

  



A quarts d’onze fem una nova parada al bar del poble de La Secuita, on 
s'incorporen alguns companys. Continuem camí, el Torrent del Bogatell no 
porta aigua, per tant el podem creuar fàcilment. Aviat fitem el Mas Vell i ens en 
dóna una mica de pena veure any rere any com es va desdibuixant i perdent. 
 

  
 
El camí dels Morts de Vallmoll, ja ens anuncia que gran part del recorregut ja el 
tenim enllestit i l’arribada al llogarret de Bellavista sempre ens confereix 
tranquil·litat i certesa de que ja encetem l’últim esforç per arribar al nostre 
objectiu. 
 
A quarts de dues del migdia arribem a la Capella de l’Hospitalet, on 
habitualment dinem, però tal com ja havíem comentat anteriorment el temps 
continuava oferint-nos un dia rúfol i lleig, per tant decidim continuar fins el poble 
i fer el dinar al Casal i efectivament a les dues del migdia anàvem arribant al 
Casal de Puigpelat on ens esperava un generós pica-pica ofert per 
l’Ajuntament. 
 

 
 


