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D'excursió per Duesaigües
El viaducte dels Masos i l'Església de Santa Maria són dos dels seus llocs
d'interès

Una bellíssima panoràmica de Duesaigües i el seu entorn natural | Tabalot/ Viquipèdia.cat

L'excursió que des de Reusdigital.cat us proposem per a aquest diumenge ens endinsa al
municipi de Duesaigües, que deu el seu nom al fet d'estar situat en la confluència entre el
barranc d'Enseula i el dels Masos.
El viaducte dels Masos del municipi, de 1893, i que salva els dos barrancs, està declarat element
del patrimoni industrial de Catalunya, i juntament amb l'Església d'estil renaixentista dedicada
a Santa Maria són dos dels seus diferents llocs d'interès. A continuació us detallem un recorregut
per passar-hi un matí ben agradable.

Desplaçament i serveis

L'entorn privilegiat de la població us posarà a l'abast altres sortides per conèixer llocs d'interès,
com poden ser la de la font del Barrancó, L'ascensió al Castell d'Escornalbou, la visita al carrilet
de Vilamanya i a l'embassament de Riudecanyes, l'ascensió a la Serra de l'Argentera i Pradell, la
visita al Mas d'en Mestre, o bé la visita a l'anomenat canal del riu Siurana són altres de les
activitats que us ofereix l'abans anomenat Dosaigües.

Si hi aneu des de Reus, agafeu la carretera T-320 en direcció a Riudoms, i que arriba fins a
Montbrió del Camp. A l'entrada mateix del poble hi ha un cartell que indica la direcció cap a
Riudecanyes i Duesaigües. Per començar la jornada, podeu entaular-vos al restaurant el Cunirri (al
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quilòmetre 1 de la carretera de l'Argentera). Si us ho estimeu més i hi aneu a dinar, l'escudella i la
carn a la brasa són les especialitats de la casa.
Pel que fa a l'allotjament, si la intenció que teniu és passar el cap de setmana sencer al poble, el
municipi compta amb diverses cases rurals. En aquest enllaç del web de l'Ajuntament hi
trobareu més detalls.

L'Església i el Museu de l'Avi

Comenceu per descobrir els curts i costeruts carrers del poble. La ja esmentada Església de
Santa Maria és una de les icones de Duesaigües. Existia ja al segle XIV, amb una primera
construcció de 1388. Tal i com se la coneix actualment, però, data de 1752, edificada aquesta
sobre l'antiga amb el vistiplau de l'arquebisbe Pere de Copons i beneïda l'any següent, el 26 de
setembre, diada dels patrons Sant Cosme i Sant Damià. Un altre atractiu del patrimoni local són les
fonts del Barrancó (als afores, amb zona de lleure i acampada per entrar en contacte amb la
natura) i la de Vilamanya, que descobrireu camí del Castell d'Escornalbou.

Abans, però, cal que conegueu el Museu de l'Avi (al carrer Major, 9). Tal i com s'apunta des de
l'Ajuntament, "a poc a poc, amb el temps, paciència i amor, Jordi Rabascall ha anat reunint mil i
una peces antigues que classifica i col·loca" als baixos de casa, en un espai que ha obert a les
visites. Hi trobareu eines del camp, vaixelles antigues, morters, planxes, rellotges, balances, i fins
i tot una premsa d'oli com les d'abans feta a escala. Aquí hi trobareu el telèfon per contactar-hi i
concertar la vostra cita.

Finalment, cal subratllar una de les aficiones més nostrades a Duesaigües. Es tracta de fer
barana, una de les principals activitats de lleure al poble. Si voleu esbrinar de què es tracta,
estigueu ben atents. O si sou molt curiosos, pregunteu-ho als veïns.
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