NOMENCLÀTOR DE CAMINS DE CALAFELL
Elaborat per l’Oficina de Català del CPNL (abril 2009)
NOM
Bellvei, camí de

DESCRIPCIÓ
Neix a Montpaó i va cap a Bellvei. La major part del tram coincideix amb el
carrer de Tremp (Calafell Parc).

Carquinyols, camí dels

Camí que originalment naixia a mig camí del Vendrell i anava fins a la
partida dels Carquinyols i remunta fins a Mas Canyís. El camí que ara porta
al mateix lloc neix a la masia de la Font i passa per sota l'autopista.

Casa Vella, camí de la

Camí que remunta el fondo de la Casa Vella, just sota el pont de l'autopista.

Cirerers, camí dels

Camí sense sortida que va de la confluència entre el camí de Vilanova i el
torrent de la Cobertera fins al peu de la muntanya de les Trinxeres, a la
partida dels Cirerers.

Clariana, camí de

Va de la masia del Borrell i Montpaó, pel fondo del mateix nom, fins a la
urb. Valldemar, on queda tallat (antigament, anava fins a cal Perotet i
Clariana).

Coscovell, camí del

Neix del camí de la Rafela i puja fins a la partida del Coscovell, per davant
de la depuradora.

Costeta, camí de la

Neix a la carretera de Bellvei i passa pel costat d'un corral fins a enllaçar
amb el camí dels Carquinyols.

Foradada, camí de la

Va de Calafell Parc a Montmar i Valldemar, travessant la partida de la
Foradada. Altres noms: camí de Clariana o de Cal Perotet.

Graiera, camí de la

És la continuació del camí de la Rafela (i el que neix al pont de la
Cobertera) i remunta el fondo de la Graiera. Seguia fins a Bellvei. Altres
noms: camí vell de Bellvei.

Jan Rion, camí del

Manela, camí de ca la

Surt de la carretera de Bellvei per la partida del mateix nom fins a enllaçar
amb el camí dels Carquinyols.
Prolongació del carrer Major. Des del carrer Jesús passa per davant de ca
la Manela i arriba fins a la carretera. A l’altre costat continua vorejant la cara
de soleia de l’Escarnosa, entremig d’un grup de cases, fins a la partida del
Pi de l’Àliga.

Mas Romeu, camí de

Camí asfaltat que va del nucli de Calafell fins a Mas Romeu i Calafell Parc.
Altres noms: camí del Mas de l'Espasa i de Montpaó.

Mas d'en Vives, camí del

Neix sota el mas de l'Espasa i segueix paral·lel al torrent del Mas d'en
Vives fins a trobar el de la Cobertera.

Masia de la Graiera,
camí de la

Surt de la carretera de Bellvei fins al Golf de la Graiera.

Rafela, camí de la

Neix al nucli de Calafell, passa per sota l'autopista i travessa la partida de la
Rafela, fins a enllaçar amb el camí de la Graiera. Altres noms: camí de la
Graiera o camí Vell de Bellvei.

Serra del Mig, camí de la

Vilanova, camí de

Va de Valldemar al Mirador, seguint la cresta de la serra del Mig. Altres
noms: camí del Mirador.
L'original començava al carrer del Pou i vorejava la Creu Roja i la Guàrdia
Civil. El camí actual només arribava a les finques de la zona. Posteriorment
es devia fer servir per enllaçar amb el camí de Vilanova original, que venia
de l'Hostal. Actualment és una drecera per arribar fins a la urb. Bellamar.

