
 V CAMINADA POPULAR - 6 DE NOVEMBRE DE 2011 

HORARI: Unes 2,5-3  hores aproximadament.  
DISTÀNCIA: 11 km 
NIVELL: Molt fàcil. 
RECORREGUT: Casa de cultura, camí dels Regadius (carrerada de Banyeres), 
aqüeducte dels Arquets, ermita dels Arquets, CamPau, Masia de Llobets, camí 
de Llobets (carrerada de Sta. Coloma o de les dreceres), Resclosa (carrerada), 
casa Nova, Casa de Cultura. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una carrerada és un camí ramader, una via pecuària, els camins pels 
quals tenen dret de pas els ramats de bestiar en els seus desplaçaments. És 
interessant saber que a Llorenç passen diverses carrerades, totes elles són 
ramals que s’unien a la gran Carrerada de coll d’Arca o camí de la Segarra, que 
conduïa cap als Pirineus. S’unien vora la resclosa del torrent, sota la Casa Nova. 

Una venia de l’Arboç pel camí de Valldori i travessava el poble fins arribar 
al castell, on anava a trobar el camí que duia fins a la casa Nova i el torrent. 
L’altra acudia des del camí dels Regadius, on s’ajuntaven la carrerada que venia 
de Banyeres amb la de la Casa Roja, en arribar a Llorenç s’ajuntava amb la de 
l’Arboç. 

Un cop a la Resclosa, els ramats podien agafar la carrerada de la Rigola 
pel camí del Rigol que enllaçava amb la que venia pel camí Ral a l’alçada de la 
Torregassa. L’altra opció era seguir la Rasa de la Teuleria per enllaçar amb la 
carrerada de St. Marc per l’Hostal i el Fondo de Cal Pau, per enllaçar amb la de 
Coll d’Arca.  Hi havia una tercera via, la carrerada de les Dreceres, que 
remuntava el camí de Llobets, seguia cap a les Cases Noves de les Ventoses i 
Aiguaviva, allí anava a trobar el camí de la Segarra. 

Les carrerades eren i són públiques per al pas del ramat i cal buscar el 
seu origen en els pastors nòmades, però és als segles XV  i  XVI quan 
aconsegueixen l’esplendor. Moltes d’aquestes carrerades s’han anat perdent 
pel seu desús, el viatge d’anada al Pirineu a buscar pastures fresques a l’estiu i 
el de tornada a la plana a la tardor, el fan en camions els pocs ramats que 
queden. 

El desconeixement d’aquest patrimoni etnogràfic, històric i cultural, que 
és públic, fa perillar la seva conservació tot i que en alguns llocs s’estan 
respectant aquestes vies com a corredors ecològics. 

 

Informació extreta del llibre: Camins de Llorenç del Penedès de Marta Coll i Irene Ràfols. 

 



 
Masia dels Arcs.  

Els Arcs té diferents cossos adossats formant un conjunt. El seu origen és 

una vil·la romana on arribaven les aigües de l'aqüeducte romà dels Arquets. 

Aqüeducte dels Arquets.  
Sense cap mena de dubte és l'obra hidràulica amb més interès 

arqueològic del Penedès, que data dels segles IV i V. La hipòtesi més respectada 
és que l’aqüeducte servia per portar aigües de regadiu als habitants de la zona. 
No s’ha trobat cap resta de la resclosa de captació d’aigua, malgrat que l’origen 
devia ser el torrent de Cornudella. Resten en peu algunes arcades d’uns tres 
metres de llum i altres tants d’alçada. Una de les arcades la va fer caure un 
llamp l’any 1946. 
 Ermita de la Mare de Déu dels Arquets. 

Els primers documents que fan referència a aquest lloc són de l'any 1636, 
coincidint cronològicament amb la construcció de l'església. Aquesta fou 
cremada l'any 1936 i restaurada cap als anys cinquanta. El dilluns de Pasqua se 
celebra un aplec. 
Campau. Espai Obert. 

Gran masia del s. XVII situada al costat de la carretera B-212. S’ha 
restaurat l’antic celler, obert a un pati amb arcades del segle XVIII, que 
juntament amb el jardí de palmeres, xiprers i oliveres, forma un conjunt 
harmònic. Actualment es dediquen a la restauració. 
Llobets. 

Gran masia enlairada dalt d’un turonet. 
Resclosa. (s. XIX) 

Punt de captació d’aigua de les mines d’aigua de Can Garcia que va a 
parar als regadius. 
Masia de la Casa Nova. 

  Es troba al costat del torrent i del pont nou, fins fa pocs anys als afores 

de Llorenç i avui en dia, entre les primeres cases del poble i el barri del Camp 

del Pros.  
 

 

Que tingueu una bona caminada! 
 

 Ajuntament de Llorenç del Penedès      

 


