
PEL CAMÍ DELS MORTS 
I DE LA PEDRA ESTELA

 14 km   +95 m   4 h   55 min  

Aquesta excursió ens portarà a descobrir camins històrics com el 
camí dels Morts i el de la Pedra Estela, tots dos relacionats amb 
enterraments en diferents moments de la història. També ens 
mostrarà la majestuositat del Mas de Montagut i el de Valls, amb 
edificacions restaurades i explotacions agrícoles actives.

Descripció del recorregut 

L’excursió comença a l’encreuament entre el camí dels Morts i la 
carretera de Cambrils, proper al Santuari de Misericòrdia. El camí és 
estret a l’inici però aviat arribem a l’ample i asfaltat camí de la Pedra 
Estela, que seguim uns pocs metres a l’esquerra per agafar a la dreta 
el camí dels Morts. Seguim recte pel carrer Pere Rius i Gatell, vore-
jant el parc del Lledoner, i de nou trobem el camí dels Morts, que 
seguirem fins arribar darrere del camp de futbol del barri Montserrat. 
Agafem aquí el camí a la dreta de la Pedra Estela fins enllaçar amb 
el camí de la Font de Carbonell, que passa per sobre la variant sud 
de Reus i esdevé un punt panoràmic des d’on podrem contemplar 
el Mas de Valls rodejat de vinyes i tot l’arc de muntanyes al nord que 
tanquen el Camp de Tarragona. 

Seguint el camí aviat arribem a la urbanització Les Palmeres, que 
voregem fins sortir-ne i arribar a la confluència amb el camí vell de 
Riudoms a Vila-seca, tot ell asfaltat. L’agafem a l’esquerra, vorejant 
el camp de golf, i creuem la via del corredor del Mediterrani fins 
arribar al dipòsit de residus. Seguim en direcció Vila-seca fins trobar 
a l’esquerra el camí d’Aigüesverds, de terra, que ens durà de tornada 
a la urbanització Les Palmeres. Fem un tram del carrer dels Garrofers, 
fins el carrer de les Margarides, a la dreta. Voregem el camp de golf 
fins arribar al camí de les Monges, que desemboca a la rotonda de la 
variant sud. Just abans, agafem a l’esquerra el camí del Mas de Valls 
fins retrobar el camí de la font de Carbonell i tornem a Reus pel camí 
de la Pedra Estela i el camí dels Morts. 
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Mas de Valls

Camí dels Morts



Patrimoni natural i cultural

Segons la recerca duta a terme pel doctor Enric Aguadé Sans, re-
conegut metge i excursionista de Reus, sembla que el topònim de 
camí dels Morts prové del fet que en un inici va ser construït i uti-
litzat exclusivament per a transportar des del monestir-castell d’Es-
cornalbou a Tarragona als dirigents finats amb dret a ser enterrats 
al claustre de la catedral. Aguadé es fonamenta en que el topònim 
es conserva als termes de Reus, Vila-seca i Riudoms i en que el 
camí era estret i no permetia l’encreuament de dues comitives i 
no presentava entrades originals a les finques per on transcorre. 
Sembla que els diferents episodis de pesta que van afectar la regió 
durant els segles xiii i xiv van contribuir a construir aquest pas, 
que permetia fer comitives fúnebres sense entrar als pobles i sense 
risc de contagi. Però el nom també podria procedir de la necròpolis 
romana excavada vora el Mas de Valls, on s’han localitzat sepulcres 
al llarg del camí, indicats per les anomenades Pedra Estela, que do-
nen nom al camí de la Pedra Estela. 

I és que la part sud de Reus ha estat poblada, com a mínim, des de 
l’època dels romans. Avui dia hi trobem magnífics masos com el Mas 
de Montagut, que manté l’explotació agrícola d’avellaners i l’enjardi-
nament amb espècies monumentals, o el Mas de Valls, ubicat sobre 
una antiga vil·la romana, rodejat de vinyes i on va instal·lar-se l’any 

1996 l’empresa De Muller, fabri-
cant de vins i caves i proveïdora 
oficial de vi de missa del Vaticà.

Seguint aquest recorregut arribarem també, pels camins d’Aigües-
verds i el camí vell de Riudoms a Vila-seca, a raconades agrícoles de 
gran bellesa, amb camps de garrofers i oliveres on l’observador atent 
veurà conills apressats que creuen el camí o algun mussol o aligot 
fent guàrdia al capdamunt dels pals de telèfon i llum que voregen 
els camins. 
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Extra

La font de Carbonell 
constitueix un punt d’ai-
gua de caràcter temporal 
d’especial interès per a 
la fauna, amb vegetació 
pròpia de l’hàbitat.

Camps de cereal

Vinyes al mas de Valls

Detall d'olivera


