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PUNT D’INICI: CAMÍ DELS MORTS
CTRA. DE CAMBRILS

PUNT FINAL:  CAMÍ VELL DE RIUDOMS

N
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ITINERARI DE LA PEDRA ESTELA

L’itinerari de la Pedra Estela transcorre per la regió
sudoccidental del terme municipal i està format pels
següents trams:

1. Camí dels Morts
2. Camí de la Pedra Estela.
3. Camí de la Font de Carbonell.
4. Camí del Mas de Guardià.
5. Camí Vell de Riudoms a Vila-seca.
6. Camí del Mas del Blasi

FITXA TÈCNICA ITINERARI:

Longitud total itinerari: 7,80 Km

Temps total: 2 hores
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Tram 1. Camí dels Morts
L’itinerari de la Pe-
dra Estela s’inicia a
les proximitats del
Santuari de Mare
de Déu de Miseri-
còrdia, a la conflu-
ència del camí dels
Morts amb la car-
retera Reus-Cam-
brils. Aquest punt
es troba senyalit-
zat per una pilona
indicativa just a la
vora de la carrete-
ra.

El camí es troba
encaixonat en el
seu tram inicial per

murs de pedra; al costat dret tenim les propietats del Mas
Montagut i al costat esquerre les antigues propietats del
Mas Abelló, una part de les quals estan urbanitzades.

Al llarg del recorregut pel camí dels Morts podem observar
diverses senyals blanques i grogues indicatives que estem
seguint un PR o sender de petit recorregut.

El camí dels Morts acaba confluint amb el camí de la Pedra
Estela.

FITXA TÈCNICA:

Longitud: 675m
Pendent: Pla
Temps: 10’

G.M. Punt inicial del itinerari

G.M. Espigues de blat
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1. Els noms històrics

Una hipòtesi, sostinguda per diverses persones il·lustrades,
és que el Camí dels Morts anava des del castell-monestir de
Sant Miquel d’Escornalbou fins la ciutat de Tarragona per a
traslladar els cadàvers dels monjos agustins del monestir
amb dret a ser enterrats a la catedral tarragonina. Una altra
hipòtesi n’atribueix el nom a la relació amb la necròpolis
romana excavada vora les proximitats del Mas de Valls; pot

Punts i elements d’interès

ser significativa en aquest sentit la proximitat cronològica
de l’aparició del nom de camí dels Morts i del nom del camí
de la Pedra Estela, tots dos designant camins topogràfica-
ment contigus quan transcorren prop del Mas de Valls, de
forma que haguessin pogut ser creats quan es va fer visible
algun dels enterraments de la necròpolis.

G.M. Senyalització
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2. Àrea d’interès paisatgístic

Els terrenys de la banda dreta del camí dels Morts estan
inclosos en una Àrea de Protecció del Paisatge, l’àrea de
protecció del paisatge del Camí de la Pedra Estela.

En aquest entorn destaca especialment el Mas Montagut i
els conreus perifèrics. El mas es troba envoltat de camps de
cereals, delimitats per fileres d’oliveres, de gran valor
paisatgístic i faunístic. L’Auditoria Ambiental del Terme
Municipal de Reus, remarca aquesta zona com a àrea herbàcia
rellevant. Si mirem des de la distància cap el Mas Montagut,
podem veure que es tracta d’un edifici magnífic i de
dimensions considerables. El mas té un monumental
ajardinament amb una destacada diversitat d’espècies
ornamentals i amb diversos exemplars inclosos al Catàleg
d’arbres monumentals, notables i singulars de Reus com un
àlber, una oma, un til·ler de fusta petita, un còculus i un
freixe.

Les vistes obertes cap a les muntanyes de la perifèria
occidental del Camp de Tarragona (Serres de Pradell-
l’Argentera, Mola de Colldejou, Serra de Llaberia, Muntanyes
de Tivissa-Vandellòs) constitueixen un atractiu molt
remarcable d’aquesta primera part del recorregut. La mar
també és visible des d’aquesta primera part del recorregut.

G.M. Mas de Montagut
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Tram 2. Camí de la Pedra Estela
Situats a la confluència del camí dels Morts amb el camí de
la Pedra Estela, agafem aquest darrer tombant a mà dreta i
allunyant-nos de la ciutat de Reus. El camí es troba asfaltat
en tot el seu recorregut i a banda i banda hi trobem diverses
parcel·les agrícoles i nombrosos masos –com el mas Borràs,
el mas de la Bomba i el mas de Molons, alguna granja i
diverses basses.

FITXA TÈCNICA:

Longitud: 800m
Pendent: Lleugerament descendent
Temps: 12’

Avançant pel camí de la Pedra Estela arribem a un punt on
a mà dreta trobem els camps de conreu del Mas de Valls i
des d’on surt el Camí de la Font de Carbonell, que arrel de
les obres de la variant Sud de Reus va ser eixamplat i asfaltat,
convertint-se en un pont per sobre la nova carretera. Si
seguíssim pel camí de la Pedra Estela arribaríem al barri
Montserrat del casc urbà de Reus.

Per seguir el nostre itinerari deixem doncs el camí de la
Pedra Estela i agafem el camí de la Font de Carbonell.

G.M. Espigues



52

Punts i elements d’interès
3. Elements històrics

El mas de Valls està situat a la partida de Porpres, una mica
més al sud de l’encreuament dels camins de la Pedra Estela
i de la Font de Carbonell.

Es creu que antigament en la ubicació del mas de Valls hi
havia una antiga vil·la romana. Aquest fet està induït, en
part, pel descobriment de sepulcres al llarg del camí, en
aquell temps els morts s’enterraven a les afores de la vil·la.
A la pedra indicadora d’un sepulcre se l’anomena “Pedra
Estela”, d’aquí el nom del camí.

En el mas de Valls s’han produït moltes troballes d’origen
romà i tardo romà, encara que mai han pogut ser ben
estudiades.

Mas de VallsG.M.
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Tram 3. Camí de la Font de Carbonell
Just al principi del camí de la Font de Carbonell hi trobem
el pont que passa per sobre la variant Sud de Reus i des
d’on podem obtenir algunes de les més interessants pano-
ràmiques que des del terme de Reus es poden observar de
les muntanyes que envolten tot el Camp de Tarragona, de
la mar i dels pobles de la rodalia de Reus.

Deixada enrera la variant, el camí de la Font de Carbonell
també creua el curs intermitent del barranc del Pedret, que
en aquesta zona discorre paral·lel al traçat de la variant.

Seguim pel camí de la Font de Carbonell, en un recorregut
que forma part encara del PR o sender de petit recorregut
ja iniciat en el camí dels Morts i que té continuació en el
tram del camí de la Pedra Estela que forma part del present
itinerari.

Poc després de deixar enrera la variant i el barranc, abans
d’arribar a la urbanització “les Palmeres”, trobem la inter-
secció del camí de la Font de Carbonell amb el camí de
Rubió. Pocs metres després d’aquest punt, trobem a mà
esquerra el camí del Mas de les Monges, que fou transfor-
mat en un carrer de la urbanització. L’itinerari segueix rec-
te pel camí de la Font de Carbonell, que en aquest punt
també està asfaltat com un carrer de la xarxa viària de la
urbanització.

Seguim pel tram asfaltat i un cop tornem a entrar al camí
propiament dit, a uns 100 metres del creuament amb el
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FITXA TÈCNICA:

Longitud: 1200m
Pendent: Alternança ascendent i descendent
Temps: 18’

camí del Mas de les Monges, ens trobem un camí estret,
amb marges baixos a banda i banda. Al final d’aquest camí
tornem a entrar de nou a en la trama urbana de la urbanit-
zació “Les Palmeres”, en la confluència amb el camí d’Ai-
güesverds, un altre camí que en aquest tram ha estat con-
vertit en un carrer de la urbanització. El punt on ens tro-
bem està situat a la vora d’un petit camp de futbol.

G.M. Oliveres centenàries
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Punts i elements d’interès
4. La Font de Carbonell

La Font de Carbonell és el nom utilitzat per a referir-se a un
toll d’aigua, que presenta aigua en determinades èpoques
de l’any, situat en les proximitats del camí de la Font de
Carbonell i del mas de Valls. També s’utilitza per a donar
nom a les terres de la rodalia.

L’Auditoria Ambiental Municipal de Reus recull el tram del
barranc del Pedret de l’entorn de la Font de Carbonell com a
tram de vegetació singular. En alguns trams del barranc de
Pedret s’hi conserven avui en dia vestigis del bosc de ribera.

A Reus les rieres més importants són la de l’Abeurada i la de
la Quadra, per la banda est i la del Roquís, la de  l’Escorial i
el barranc de Pedret, per la banda oest. Aquestes vies
permeten connectar els terrenys del litoral amb les zones
forestals de l’interior, d’aquí en ve la importància que tenen
tant pel moviment de la fauna salvatge com per a la
transhumància de ramats, avui en desús a casa nostra.

Barranc de PedretG.M.
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Tram 4. Camí del Mas de Guardià
L’antic camí del Mas Guardià ha patit les conseqüències de
la urbanització i actualment ha estat asfaltat en bona part
del seu recorregut i integrat en la xarxa viària de la
urbanització “les Palmeres”.

Seguim per l’antic traçat del camí del Mas Guardià, que
actualment presenta la fesomia d’una avinguda amb
palmeres. Al final d’aquesta avinguda a mà esquerra trobem
l’entrada principal a les instal·lacions d’un Club de Golf, en
el lloc on antigament s’erigia l’edifici del Mas Guardià.

Deixem les instal·lacions del Club de Golf a mà esquerra i
seguim pel carrer a mà dreta fent una ziga-zaga fins arribar
a la confluència amb el camí Vell de Riudoms a Vila-seca.

FITXA TÈCNICA:

Longitud: 600m
Pendent: Pla
Temps: 9’

G.M. Urbanització Les Palmeres
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Des de la intersecció del camí Vell de Riudoms a Vila-seca
amb el camí del Mas Guardià,  situada a pocs metres de
l’accés a la urbanització “les Palmeres” des de la carretera
de Reus- Cambrils, agafem el camí Vell de Riudoms a Vila-
seca allunyant-nos de la carretera. El camí es troba asfaltat
en la seva totalitat.

Les instal·lacions del Club de Golf ens queden a l’esquerra
mentre a la dreta hi trobem parcel·les agrícoles que
s’intercal·len amb altres parcel·les ocupades per edifica-
cions aïllades. Cap a ponent, és a dir a la banda dreta del
camí, podem tenir panoràmiques de les muntanyes.

Arribem un punt on a mà dreta ens queda el camí del Mas
de Blasi. L’itinerari segueix recte, pel camí Vell de Riudoms

Tram 5.
Camí Vell de Riudoms a Vila-seca

Sargantana
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FITXA TÈCNICA:

Longitud: 2300m
Pendent: Lleugerament descendent
Temps: 34’

a Vila-seca, que en aquest punt ja entra plenament en una
zona de parcel·les agrícoles, amb conreus arboris i de cere-
als.

Al llarg del recorregut anem trobant edificacions rurals i
basses.

Arribem un punt que el camí Vell de Riudoms a Vila-seca
intersecciona amb el camí del Mas del Blasi; just davant
tenim les instal·lacions del dipòsit de residus. Si agaféssim
el camí del Mas del Blasi a mà esquerra arribaríem a l’auto-
via de Reus a Salou, a les immediacions del Mas Calvó.

Per seguir l’itinerari girem a mà dreta, seguint el camí del
Mas de Blasi, que en aquest tram segueix el recorregut d’un
GR o sender de gran recorregut.

G.M. Garrofer
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Tram 6. El Camí del Mas de Blasi
Al llarg del recorregut pels primers metres del camí del Mas
de Blasi, les instal·lacions del dipòsit controlat de residus
ens queden a mà esquerra.

Arribem a un punt del camí on aquest fa un tomb de 90 º
cap a la dreta i des d’on tenim unes panoràmiques obertes
força maques d’algunes de les serres i muntanyes més
emblemàtiques del Camp de Tarragona, com les muntanyes
de Prades i la mola de Colldejou. Ens trobem al límit
sudoccidental del terme de Reus, tal i com indica una antiga
pedra amb la inscripció “Vila-seca”.

Seguint pel camí del Mas de Blasi poc després arribem un
punt on el camí es bifurca. El camí que surt a l’esquerra és
el camí de Mas Vinyau, per on segueix el GR. Si seguíssim
per aquest camí podríem arribar al poble de Vila-seca. El
nostre itinerari segueix pel camí del Mas del Blasi, tombant
a la dreta, que ascendeix lleugerament a través de camps de
conreu de cereals i amb arbres fruiters.

G.M. Excursió en bicicleta
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6. El paisatge i els masos.

Els camps de conreu de cereals i d’arbres fruiters dominen
en el passeig pel camí del Mas de Blasi.El Mas de Blasi és
una petita masia situada al terme municipal de Vila-seca, a
la partida de les Comes. El Camí del Mas de Blasi connecta
el Mas de Blasi amb el Mas Calvó.

FITXA TÈCNICA:

Longitud: 2200m
Pendent: Lleugerament ascendent
Temps: 33’

L’itinerari es dóna per finalitzat a la confluència entre el
Camí del Mas del Blasi amb el Camí Vell de Riudoms, en les
proximitats de les instal·lacions del club de golf, punt per
on ja havíem passat anteriorment.

Punts i elements d’interès

Xoriguer
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7. La fauna lligada als espais humits

Els ecosistemes on hi ha aigua estancada o embassada són
extraordinàriament rics, són especialment abundants en
invertebrats com els espiadimonis, sabaters (Gerris najas),
nedador d’esquena (Notonecta viridis). També és l’hàbitat
de la granota verda (Rana perezi) o de les larves dels gripaus
(Bufo sp).  En zones on hi ha grans extensions d’aigua, com
en els llacs artificials d’Aigüesverds i en algunes basses de
rec de dimensions importants s’hi poden arribar a observar
polles d’aigua (Gallinula chloropus).

Des de la primavera fins a principis de tardor en tot el
terme és fàcil veure les orenetes, tant l’oreneta vulgar
(Hirundo rustica) com l’oreneta cuablanca (Delichon urbica)
sovint volant arran de les basses i els camps per caçar
insectes al vol.

Passejant pels camps o vora l’aigua i sovint buscant aliment
darrera dels tractors o dels ramats o prop dels femers és
fàcil observar l’esvelta  cuareta blanca (Motacilla alba),
localment s’anomena Piula o el cada vegada més abundant
esplugabous (Bubulcus ibis), espècie que s’agrupa al
capvespre en grups importants dalt dels arbres per a passar
la nit.

Xavier Jiménez Piula


