
PELS CINC CAMINS
 11 km   +190 m   3 h   45 min  

Amb aquest recorregut coneixerem l’entramat de camins de la 
part nord-occidental del terme, en bona part cultivat i amb molt 
bones panoràmiques sobre la ciutat i el seu entorn. Són en la 
seva majoria camins de connexió amb els pobles veïns, com ara 
Riudoms, Castellvell o Maspujols, utilitzats durant segles per al 
comerç i les relacions socials.

Descripció del recorregut 

Iniciem l’excursió a l’agradable passeig de la Boca de la Mina, custodi-
at per frondosos plataners, fins arribar al capdamunt, on surt la mina 
d’aigua. Sortim al camí asfaltat i seguim amunt fent un tomb que ens 
portarà fins al camí de la pedrera del Còbic. Anem a l’esquerra amunt 
i aviat tornem a girar a l’esquerra pel camí de Riudoms, que seguim 
fins a enllaçar amb el camí del Mas de Gassot. Aquí girem a la dreta i 

seguim amunt fins arribar als Cinc Camins, que agafem a la dreta. De 
nou en una cruïlla, prenem el camí del Mig en direcció Maspujols i el 
seguim uns 1,2 km, fins trobar un camí perpendicular a la dreta. És el 
camí del Puig, el seguim uns 400 m, fins arribar al punt més alt, i allà 
agafem el camí de la pedrera del Còbic, que davalla vorejant la cantera. 
Arribem de nou als Cinc Camins, que seguim ara a l’esquerra en di-
recció Castellvell. Voregem la zona urbanitzada fins trobar a la dreta el 
camí de les Ànimes, que ens portarà fins a l’avinguda del Comerç, molt 
a prop del passeig de la Boca de la Mina.
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Els Cinc Camins

Passeig de la Boca de la Mina Boca de la Mina



Patrimoni natural i cultural

La troballa en aquesta part del terme, a l’indret on actualment hi 
ha l’Institut Pere Mata i també pels entorns de la pedrera del Còbic, 
de restes neolítiques demostra un cop més que ens trobem en un 
territori que ha estat zona habitada i de pas des de sempre. Aquest 
fet va generar l’articulació d’una xarxa de camins per afavorir la co-
municació i el comerç. Camins en alguns casos mil·lenaris, com el 
camí de les Ànimes, que comunicava el port de Salou amb l’interior, i 
que presenta l’estructura típica del camí fondo. De fet, és un dels que 
tenen més fondària del terme, fins al punt que va decidir-se construir 
la carretera de Castellvell per un nou traçat, ja que l’ampliació del 
camí hauria estat més costosa. 

Bona part dels camins d’aquesta zona del terme estan ben delimitats 
per marges de pedra seca, un art constructiu mil·lenari que utilitza 
només la pedra sense cap material d’unió. Les pedres, procedents 
del despedregat dels camps, no només s’utilitzen per als marges, 
sinó també com a trones per als arbres, per a fer séquies i rases per 
conduir l’aigua o per delimitar propietats. Així el despedregat tenia 
una doble funció: facilitar el treball dels camps i obtenir material per 
a la construcció dels marges i altres elements. 

Aquest recorregut passa per dos indrets emblemàtics: el passeig 
arbrat de la Boca de la Mina, rodejat per masos d’arquitectura 
singular i al capdamunt del qual s’hi podien comprar paperines 
d’anissos a la senyora Maria a principis del segle xx, i l’institut 
Pere Mata, una de les mostres més destacades del modernisme de 
Reus, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. La pedrera 
del Còbic, tot i estar fora terme, és també un referent paisatgístic 
per als reusencs. 
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Marges de pedra seca Ramat a la Boca de la Mina

Institut Pere Mata


