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Aquest camí permet recuperar una part de l’antiga xarxa de camins
que comunicaven pobles i indrets ara fa uns anys i que, amb el pas
del temps, han quedat en desús i abandonats. Avui, però, aquests
camins recuperats tornen a reinvidicar-se com a rutes o itineraris
culturals per on passejar i gaudir del patrimoni històric tant
material com immaterial que s’hi conserva.
El camí del Rourell pren el nom del camí dels Quints, partida
de terra que es troba situada a l’esquerra del riu Glorieta i que
representava la cinquena part de la terra o de la collita, potser
semblant a la mesura del “quartó” (pronunciat “curtó”).”
En aquest camí trobem les restes d’una antiga creu de terme. Tot i
que s’ha especulat amb un possible origen romà o fins i tot
anterior a aquesta època, podríem considerar que els antecedents
d’aquestes creus estan documentats a Catalunya només a partir
del segle X. S’ubicaven a prop de l’entrada de les poblacions,
monestirs o vora els camins, sovint decorades amb temes de la
crucifixió o heràldics.
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El molinet de Batistó, de mitjan segle XIX, és un antic molí de
batre gra del qual es conserva la volumetria però no la maquinària
interior que funcionava gràcies a la força motriu del riu Glorieta. El
nom del molí el vincula a la casa senyorial on s’ubica l’actual museu,
ca Batistó, doncs era propietat de la família Andreu. Tanmateix, a
prop del molí es manté dempeus el Pont dels Moros, una antiga
construcció medieval, catalogat com a bé d’interès cultural local.
El recorregut que es descriu al llarg del camí recuperat té una
distància aproximada de 4 Km, de trajectòria circular. Passejant es
pot gaudir de un patrimoni cultural i històric singular en què també
hi destaca la presència de murs i marges construïts en pedra seca,
testimoni viu de l’arquitectura popular a casa nostra.
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