
La costa de Tarragona 
(Ressenya de l’excursió) 

  

Data de l’excursió: Dissabte 31 d’octubre de 2009 

A les vuit del matí, ens trobàrem al punt indicat per la convocatòria. El dia no es 
presentava solejat com deien les previsions, però tapat i amb una temperatura pròpia de 
primavera, es presentava en bons auguris. Mitja hora més tard, ens ajuntàvem amb la 
resta del grup a les Botigues de Mar d’Altafulla fent un total de 35 participants. El primer 
tram, era de platja, fins el castell de Tamarit que contemplàrem des de afora rodant-lo i 
admirant la cala Tovera que, com els cants de sirena de la Mitologia, ens cridava per 
gaudir-la. Seguirem pel camí de ronda, sobre els penya-segats, bona mostra de les 
característiques de la costa en Tarragona, entres boscos i cingleres. En arribar a la platja 
de la Punta de la Móra, ens instal·làrem per esmorzar, tot i que estava previst fer-ho en la 
pedrera del Mèdol, anticipàrem l’àpat perquè dúiem una marxa molt relaxada. Desprès 
de l’esmorzar, la foto de grup a la mateixa platja i seguint pel camí de la platja, a tocar del 
bosc de la Marquesa, creuarem les barreres estructurals (via del tren, carretera N-340, 
Autovia del Mediterrani i la Autopista AP-7), totes respectant el dret de pas del camí que 
dúiem, excepte la carretera nacional que creuàrem a gual. Després de l’autopista que 
traspassàrem per una passarel·la de vianants, arribem a la pedrera romana del Mèdol 
don extreien les pedres per les construccions de Tarraco, deixant un clot de uns 200 m 
de llarg i entre 10 i 40 de ample, amb una profunditat de 16 m com testimonia la agulla 
que deixaren com a mida de les extraccions. Allunyant-se ja del soroll de les carreteres, 
seguim per un camí anomenat del Costeret i que ens porta a Ferran, llogaret de dos 
carrers i un castell que antigament formava part de la propietat i defensa del de Tamarit. 
Aviat, per un camí, arribem al riu Gaià, que seguim durant uns minuts per la vessant 
dretana fins poc abans de creuar la antiga carretera Nacional 340 per sota d’un pont, que 
el caminem per la llera, sense deixar-la fins arribar a l’espai Natural protegit de la seua 
desembocadura. Un cop a la platja, desfem els minuts de camí que férem al inici, tornant 
als cotxes. En total uns dotze quilòmetres de recorregut planer. 

Els que ens quedarem a dinar de motxilla, tinguérem la sort de trobar l’Ermita de 
Sant Antoni, tranquil·la, tota per nosaltres, on ens instal·làrem a la zona d’esbarjo, 
passant una estona molt agradable, convivint en la sobretaula fent petar la xerrada i 
gaudint les ocurrències d’uns i d’altres, fins que anàrem escampant segons abaixava el 
sol. A tots ens quedà un record agradable de la jornada i a més, anàvem enfocant la 
tradicional castanyada. De festa a festa, un dia assenyalat de la vida. 

 

 

El grup d’assistents a l’excursió per la costa de Tarragona  - 31 d’octubre de 2009. 


