
DE LA RIERA DE 
LA QUADRA A BELLISENS

 16.3 km   +70 m   4 h 40 min   1 h 15 min  

Aquest itinerari ens portarà per paisatges molt diferents: de l’en-
torn natural de la riera de la Quadra, que requerirà la nostra perí-
cia en els trams menys compactats, fins a l’extrem sud del terme, 
on trobem diverses infraestructures, algunes d’elles de recent 
construcció, disperses en l’entramat agrícola. 

Descripció del recorregut 

Comencem l’excursió agafant el camí de Bellissens des de l’avinguda 
de Salou i continuem en direcció a l’hospital, deixant a la dreta el 
camí de Vila-seca, per on tornarem. Passem l’hospital i creuem pels 
semàfors habilitats cap al barri Sant Josep Obrer. Anem a l’esquerra 
fins arribar al costat de la via del tren i passem per sota la carrete-
ra de Tarragona. Sense sortir a la carretera, seguim a l’esquerra pel 

camí del Mas de la Sena, passant 
per davant del camp del Reddis. En 
arribar al camí del Burgaret, anem a 
l’esquerra amunt fins arribar a la ro-
tonda de la carretera de Constantí. 
La seguim amb cura a la dreta fins 
agafar el camí de les Puntes a uns 
200 m a l’esquerra. Aviat arribem 
a la riera de la Quadra, que hem 
de seguir una bona estona aigües 
avall. Segons l’època de l’any, la 
trobarem més o menys compac-
tada, cosa que posarà a prova la 
nostra habilitat per «navegar» entre 
grava. També podem trobar algun 
tram curt on calgui baixar de la 
bicicleta. Després del monumental 
pi de Bofarull seguim per la riera i, 
uns 500 metres més endavant, aga-
fem el camí de la Creu a l’esquerra, 
allà on la riera fa un salt. Després 
de salvar la T-11, el ferrocarril i l’AP-
7, arribem a un polígon industrial. 
Anem a la dreta, agafem el primer 

carrer a l’esquerra i, en arribar a una rotonda, anem de nou a la dreta 
tot passant pel pont per sobre la carretera de Bellissens. Passem una 
altra rotonda i, a la següent, agafem a la dreta el carrer de Barenys 
amunt. Creuem la rotonda en direcció nord i agafem el camí que 
ens permet salvar de nou l’AP-7 i enllaçar amb el camí del Mas de 
Larrard. Passarem de nou per sobre el tren i la T-11, creuarem un 
antic pontet per sobre la via del tren i arribarem finalment al camí 
de Bellissens.
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Riera de la Quadra

Ciclista per la riera



Patrimoni natural i cultural

La riera de la Quadra, procedent del terme d’Almoster, configura un 
corredor que connecta longitudinalment el terme de Reus. En bona 
part transitada per vehicles, conserva trams inhòspits i no transita-
bles, com la meitat sud. L’element més destacable que hi trobarem 
és el pi pinyer de Bofarull, a l’alçada de l’aeroport de Reus, que es 
calcula que pot tenir entre 350 i 400 anys i és l’únic del terme decla-
rat arbre monumental per la Generalitat de Catalunya. 

Ja a la partida de Bellissens, trobem diversos camps de conreu es-
tructurats al voltant de masos com el de Larrard, amb dues edificaci-
ons, el Vell i el Nou, i del que se’n conserva la dita «venir del Mas de 
Larrard» o «anar al Mas de Larrard» per quan no es vol explicar d’on 
es ve o a on es va, potser per la seva ubicació a l’extrem del terme, 
tocant Vila-seca. Destaca també l’imponent Mas de Plana, rehabilitat 
com a sanatori Villablanca de malalties mentals i un dels pioners 

a Catalunya en aquest camp, ja que va iniciar la seva activitat el 
1997. Aquest és un paisatge obert i planer, amb suau pendent cap 
al mar, i on s’hi observa una important concentració de basses que 
configuren punts estratègics per a la fauna. La presència d’espais 
oberts afavoreix també la presència de molts rapinyaires, com el 
xoriguer, l’aligot, l’àliga marcenca (estacional) o els nocturns siboc, 
mussol i xot. 

En la part més urbana passem per dos importants equipaments del 
municipi: la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 
URV, inaugurada el 1996 i amb prop de 1500 estudiants, i l’Hospital 
Universitari Sant Joan, anomenat popularment «l’Hospital Nou» pel 
seu recent canvi d’ubicació, tot i que l’equipament en sí, com a hos-
pital, data del segle xiii.  
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Pi de Bofarull

Camp amb antara d'oliveres


