A VV LA MINETA. Història del nom.
Al segle XV, i com sempre, un dels grans problemes de la nostra vila, era el
proveïment d’aigua. Per això, entre la documentació comptable medieval que es
conserva a l’Arxiu de Reus, es poden trobar moltes referencies a les obres
publiques que es feien aleshores.
Entre elles, trobem pagaments per crear, mantenir i millorar els pous i les
canalitzacions d’aigua. I més concretament des del 1474 fins al 1478, es van fer
obres de manteniment d’una llarga canalització que, segons algunes fonts, venia
de la mina d’Almoster i segons Ramón Amigó, provenia d’una mica més amunt
dels Coets, la zona de Castellvell on la pirotècnia Espinós tenia les casetes on
fabricaven els coets ( encara en queden restes a tocar del Carrer de l’Espinós de
Castellvell).
Aquesta canalització va obligar, fins i tot, a bastir alguns ponts perquè el rec
pogués salvar els barrancs, i un d’ells encara avui existeix, al camí precisament
dit de La Mineta de Martorell, el nomenat Pont de Calderons. Fotos 1 a 3.
El Pont de Calderons facilita el pas, pel damunt del barranc del mateix nom, al
Camí de la Mineta de Martorell. És un pont de pedra i a tocar, al mateix nivell,
aguantat per un arc de rajoles, hi ha un aqüeducte, construït, com hem indicat, en
el segle XV, com una de les obres necessàries per la conducció de la canalització
que es va anomenar Mineta de Martorell, i que va donar nom també al camí.
El Barranc de Calderons es coneix a Castellvell com a Barranc de les Roquetes,
ja que s’inicia en aquell terme municipal, a la Plana del Puig, passa pel cantó de
ponent del poble, després per la banda oest de la Urbanització del Pinar i entra al
terme de Reus per sota el pont de la carretera de Castellvell, just abans de la
primera entrada a El Pinar. Després de creuar el Camí de la Mineta per sota el
Pont de Calderons, s’ajunta amb el Barranc dels Cinc Ponts, poc després de
passar pel límit est del Pg. del Nord i es perd, canalitzat, sota la via del tren i la
Plaça Pompeu Fabra.
El camí de la Mineta de Martorell surt del Pg. del Nord, creua la via del tren,
passa pel damunt del Pont de Calderons i, un ramal es trobava amb el camí dels
Cinc Ponts, mentre que l’altre feia cap a Castellvell. Per tant en bona port
coincideix amb l’antic camí de Castellvell i amb l’inici del camí de Prades. La
Urbanització d’El Pinar ha trasbalsat tot aquest sector, sobre tot on hi havia la
bifurcació al Camí dels Cinc Ponts. També es coneix com a Camí del Pont.
De la Mineta de Martorell, ja hem explicat els dos possibles naixements. I
desaiguava a la Bassa del Pedró, que es va construir a finals del segle XIII i que
servia, a més, de rentadors als que acudien les dones de la vila. Va estar en
funcionament fins l’any 1.787. Actualment estaria aproximadament situada a la
Pl. Pintor Fortuny o, popularment, del Condesito.
I l’afegit de Martorell, ara quasi perdut, era per que creuava les terres del Sr.
Martorell, a la partida Hospitalera de Reus, situada precisament entre el Barranc
de Calderons i el del Cinc Ponts.

La Mineta de Martorell va donar nom al Camí de la Mineta i , més recentment,
al Carrer La Mineta i al Barri de la Mineta, que segons la web de l’Ajuntament,
compren l’àmbit geogràfic de la nostra Associació.
Reus, 15 de febrer de 2022
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