Us proposem, una vegada més, llegir el paisatge a la llum de
la història. Recórrer una part del terme municipal de Cambrils i
descobrir com l’han anat transformant les persones que hi han
viscut abans que nosaltres.
La ruta Dels camins als trens tanca el cicle d’activitats Ports, camins
i trens. Cambrils, nus històric de comunicacions, que durant aquesta
tardor ha anat posant sobre la taula quines infraestructures s’han
anat creant al llarg dels segles per tal de permetre el pas de
persones, mercaderies i idees.
Observarem sobre el terreny algunes d’aquestes infraestructures
i descobrirem la petjada que han deixat en diferents punts de les
partides de la Parellada i la Castlania. Ens preguntarem per què
hi ha una torre en un carrer, a quin camí pertanyia un fragment
conservat, què hi havia al Pinaret abans de la urbanització, per què
es va fer un marge en un punt determinat, de quina època és la
Castlania, qui passava pels camins, quina relació han tingut amb
les guerres, com s’aprofitava l’aigua.

Dels camins als trens
Ruta històrica comentada

Cadascun d’aquests elements està directament relacionat amb els
canvis que Cambrils ha viscut al llarg de la història. Moltes d’elles
han contribuït a convertir el municipi en un nus de comunicacions,
a mitjana i a llarga distància. La ruta que farem aquest matí, i que
podeu tornar a recórrer pel vostre compte sempre que vulgueu, té
com a objectiu fer parlar el paisatge i, amb l’ajuda dels documents
i dels records personals, fer-li desvetllar les petjades que han deixat
aquestes vies de comunicació.
Camí vell de Montbrió (1989)
Museu d’Història de Cambrils
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Punts de la ruta
1.- Portal del carrer Major
2.- Torre
3.- La Sénia
4.- Pont de la Mineta

5.6.7.8.-

Carretera de Montbrió
Camins de Mont-roig i Montbrió
Camí de Mont-roig
Castlania

9.- Creuament del camí de Mont-roig i el camí vell de Montbrió
10.- L’anjub
11.- Plaça del Setge

