Els Consells Comarcals de l’Alt Camp i la Conca de Barberà amb el suport de la Diputació han
realitzat un projecte de senyalització del camí de les Terres del riu Gaià.
A la vegada, l’Ajuntament de Querol i el Consell Comarcal de l’Alt Camp han recuperat el
tram del riu Gaià entre el Pont d’Armentera i Querol que el temps havia esborrat.

Amb el nom de Camí de les Terres del Riu Gaià s’ha creat un itinerari senderístic que ressegueix
el curs del riu Gaià, des del seu naixement a les Fonts de les Canelles de Santa Coloma de
Queralt fins a la seva desembocadura a la Mediterrània a la platja de Tamarit. El Gaià per
salvar aquesta distància hi esmerça uns setanta quilòmetres i el nou recorregut en fa
aproximadament seixanta cinc. Aquest eix “fluvial”, en un futur, ha d’actuar com a columna
vertebral on s’han de desenvolupar d’altres recorreguts més específics que ens permetin
atansar‐nos a la riquesa històrica, patrimonial, natural, cultural, etc que s’escampa per cada
racó de la vall per tal de donar‐los a conèixer i posar‐los en valor i de passada revertir en el
desenvolupament turístic d’aquestes terres.
A nivell de senderisme la vall del Gaià ja està recorreguda per
diverses rutes com per exemple el camí de Tarragona a Sant Magí i
el camí de Sant Jaume, ambdós de caràcter històric i de
peregrinatge; el GR® 7, el GR® 172, el GR® 172.1, el GR® 175, el
PR®‐C 2, el PR®‐C 3, el PR®‐C 21 i el PR®‐21.1 senders homologats
gairebé tots pioners del senderisme a la península Ibèrica; la Ruta
dels Molins de Santa Coloma de Queralt d’àmbit més local i amb la
intenció de recuperar el patrimoni, i així moltes d’altres que, en la seva totalitat o en algun
tram, passen per la vora del riu Gaià però de manera inconnexa i sense relació entre elles. Per
tant el recorregut del Camí de les Terres del Riu Gaià serveix per enllaçar entre ells aquests
senders ja existents i així poder crear aquesta futura xarxa senderística que abraci totes les
Terres del Gaià i a més la connecti amb la resta de la Xarxa de Senders de Catalunya.

