PRESENTACIÓ

RECOMANACIONS

El present mapa acompanya la guia “Rutes per Reus i el seu
entorn”. Vol ser un plànol on es defineix l’extensa xarxa de
camins del terme municipal de Reus per tal que pugueu recorre’ls amb més seguretat.

Caminar o pedalar és una activitat saludable, no només pel
cos sinó també per la ment, però cal ser també conscients de
les pròpies capacitats, i ser capaços d’escollir les rutes més
adients per nosaltres en funció de les seves dades tècniques.
A nivell orientatiu, s’ha calculat el temps de caminar sense
aturades a una velocitat mitjana de 3.5km/h de i en bicicleta a
15 km/h, tot i que els temps reals dependran en bona part de
la forma física de cadascú, la meteorologia i l’estat del terreny.
I a més, us recomanem que:

També hi són grafiades les rutes que us proposem amb
diferents colors per facilitar-ne el seguiment, junt amb una
breu referència i fitxa tècnica. En la guia en trobareu l’explicació més extensa.
Els dos mapes esquemàtics permeten la ubicació de cada una
de les rutes, tot i que per una informació més detallada del
recorregut us recomanem visitar la pàgina https://www.reus.
cat/serveis/peu-0. També us en podeu descarregar els tracks
a wikiloc, busqueu l’usuari Reus_cat.

• Sortiu preferentment acompanyats o informeu de la ruta
escollida a algun familiar o amic si ho feu en solitari.

Esperem que us sigui una eina útil per atansar-vos a raconades desconegudes del propi terme i també del seu
entorn. Desitgem que en gaudiu!

• Utilitzeu calçat còmode i roba adequada.

• Agafeu un ritme constant que us permeti parlar sense
perdre l’alè.

• Eviteu les hores de màxima insolació.
• Informeu-vos de la previsió meteorològica i eviteu les
rieres i barrancs en cas de fortes pluges i quan n’hi ha
previsió.
• Porteu una motxilla amb aigua i menjar suficient sense
sobrecarregar-la.
• Respecteu l’entorn i no us aparteu del camí públic.
• Si es produeix algun accident, mantingueu la calma i
aviseu al servei d’emergències trucant al 112. És de vital
importància que proporcioneu la ubicació amb la màxima
exactitud possible i sense deixar mai sol a l’accidentat.

RUTES FORA TERME

ITINERARIS RURALS

LA GRAN VOLTA A REUS
27 km

+200 m

7 h 40 min

1 h 50 min

La gran volta configura un recorregut circular ple de contrastos, paisatges industrials i urbans al voltant de Reus que
deixen pas a camps d’oliveres, camins fondos mil·lenaris i
rieres. Amb raconades sorprenents com el barranc dels Cinc
Camins, el pi pinyer de Bofarull a tocar de l’aeroport i alguns
dels camins històrics que comuniquen Reus amb els pobles
dels voltants. Arribarem fins l’ermita de Santa Anna, a Castellvell, amb esplèndides panoràmiques de la ciutat de Reus.

DE BARRANC EN BARRANC
11,2 km

+120 m

3 h 10 min

45 min

Caminant de barranc en barranc arribarem a raconades d’espectacular bellesa i frondositat que poca gent relaciona amb
el terme municipal de Reus. Descobrirem imponents camins
fondos que demostren el trànsit mil·lenari dels reusencs i visitants i barrancs secs bona part de l’any que en època de
fortes pluges poden esdevenir fins i tot perillosos.

PELS CINC CAMINS
11 km

+190 m

3h

PEL CAMÍ DELS MORTS
I DE LA PEDRA ESTELA

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.

14 km

+95 m

4h

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.

RUTES FORA TERME

CIMS DEL CAMP
42 km

+800 m

12 h

Excursió exigent pel que fa al desnivell que ens farà gaudir
d’esplèndides panoràmiques sobre el Camp de Tarragona i les
muntanyes que el delimiten, passant per la ruta dels miradors
de les Borges del Camp fins al poble de Vilaplana. Caminant o
pedalant entre camps de conreu descobrirem elements patrimonials que encara resten vius, com l’aprofitament i gestió de
l’aigua amb séquies i mines o les estructures de pedra en sec
que sostenen les parades de conreu.

16,3 km

+70 m

4 h 40 min

1 h 15 min

Aquest itinerari ens portarà per paisatges molt diferents: de
l’entorn natural de la riera de la Quadra, que requerirà la
nostra perícia 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.

RUTES URBANES

LA TERRA DE L’AVELLANA
2 h 50 min

DE LA RIERA DE LA
QUADRA A BELLISSENS

32 km

+90 m

9 h 10 min

2 h 10 min

Recorregut planer entre camps i més camps de conreu on
predomina l’avellaner, el símbol d’aquest territori, que arriba a conformar autèntics boscos frescals en els terrenys més
fèrtils. Un paisatge rural amb pobles com Vilallonga, el Morell
o Constantí, on el camp ha cedit terreny a la indústria i on
l’aeroport de Reus és el màxim exponent d’atracció turística.

PAISATGES MIRONIANS
DE MOLÍ EN MOLÍ
49 km

+200 m

14 h

3 h 15 min

L’olivera, símbol de la immortalitat i conreu ancestral de l’àrea
mediterrània, configura el paisatge de bona part del Camp,
però especialment dels pobles que integren aquest recorregut, un territori que va captivar de ben jove l’artista Joan Miró,
fins al punt que va tenir una influència decisiva en el seu art.
La vida de camp que va viure a Mont-roig va ser recreada
fidelment en un dels seus quadres més coneguts: La Masia.

Les rutes urbanes ens apropen la ciutat mentre la recorrem
a peu de manera activa i saludable. Trobem 6 rutes diferenciades i una setena que abraça tot el nucli urbà, la gran volta
a Reus.

R01 · PASSEIG DE RONDA

Recorregut per les rondes que configuren el perímetre urbà
de Reus al nostre segle mentre descobrim vestigis d’antics
masos d’estiueig reconvertits en equipaments, avingudes arbrades i l’emblemàtic passeig de la Boca de la Mina.

R02 · DE MISERICÒRDIA 			
A CASTELLVELL

Itinerari que segueix la ruta dels grans passejos de Reus i que
ens acosta fins a la carretera de Castellvell. Pel camí trobem empremtes remarcables del passat agrícola i industrial de la ciutat.

R03 · PARC DELS CAPELLANS

Sortint del parc del Trenet arribem fins al parc dels Capellans
tot descobrint l’evolució urbana d’aquesta part de la ciutat,
on trobem les traces dels barrancs del Pedret i de l’Escorial i
d’espais singulars com l’antic Velòdrom.

R04 · LA PASTORETA

Sortint també del parc del Trenet, com en l’anterior ruta, aquí
ens arribem fins al Santuari de Misericòrdia i la plaça de la
Pastoreta seguint el fil de la llegenda d’Isabel Besora, que ens
transporta al segle xvi.

R06 · PARC DE SANT JORDI

Des de l’avinguda Marià Fortuny, en direcció nord, aquesta
ruta ens porta cap al camí de Valls i al barri de Jardins de Reus
fins als terrenys de la Munta i Baixa, amb el parc de Sant Jordi
a una banda i els masos Miarnau, Sabater i Llevat a l’altra, i
des d’aquí pels terrenys de Miró, seguint el curs de la riera.

R07 · MAS IGLESIAS

DE LA MIRANDA DE
PUIGCERVER A LA BARONIA
D’ESCORNALBOU
57 km

REUS - MONTSERRAT

+1.060 m

16 h 30 min

3 h 50 min

Aquesta és una ruta exigent, només apta per als més entrenats.
Des de la plana de Reus ens enlairarem fins la Miranda de Puigcerver, amb espectaculars panoràmiques, per aterrar després
a raconades de gran bellesa a la baronia d’Escornalbou. Una
mirada atenta ens permetrà descobrir les diferents varietats
d’olivera, avellaner, ametller i garrofer que s’hi conreen.

DE CAMÍ AL PUIG D’EN
CAMA, TALAIA DEL CAMP
22 km

+750 m

6 h 10 min

1 h 30 min

Recorregut curt que s’enfila fins el Puig d’en Cama i que ens
permetrà descobrir els pobles propers de Castellvell, Almoster
i la Selva del Camp, així com gaudir de les panoràmiques des
de les parts més altes del recorregut. Podrem visitar també
les ermites de Sant Pere del Puig a la Selva i de Santa Anna a
Castellvell del Camp.

DE REUS A MONTSERRAT
PASSANT PER SANTES
CREUS
110 km

+2.440 m

30 h

7 h 20 min

Aquest recorregut va molt més enllà de la xarxa de camins
de Reus i s’endinsa al cor de Catalunya, posant de manifest
la important xarxa de camins que connecta tot el país. Més
de 100 kilòmetres que ofereixen raconades de gran bellesa
fins arribar a l’objectiu, Montserrat, la muntanya sagrada
o màgica.

Comença també a l’avinguda Marià Fortuny i va camí de Salou fins al parc de Mas lglesias i els nous espais urbanitzats
al seu voltant i la plaça del Canal, des d’on tornem al punt
d’inici passant per la fumera del Gas Reusense i els jardins
de Pablo Picasso.
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