
GR92 Etapa 25 La Pobla de Montornès – Tarragona 

  
DATA: Diumenge 27 de desembre de 2009 
  
PARTICIPANTS: (5)  Maria Alías, Antonio López, Joan Marquès, Dani Ros, 
Amèlia Salvat. Invitat: Joan 
  
ITINERARI:  La Pobla de Montornès – Tarragona seguint el GR 92 Etapa 25.  
  
Hores Totals: 7 hores 30 minuts    Distància: 22,5 quilòmetres 
  
Tots els participants ens hem trobat a La Pobla de Montornès a les 8 del matí, 
després de saludar-nos i comentar les passades festes ens disposem a iniciar 
la caminada, de nou la climatologia ens es favorable encara que el matí es 
presenta força fresc.  
  

 

 

  
La excursió d’avui ha transcorregut seguint les marques del GR92 que degut a 
les obres de la autovia i a intentar evitar el més possible l’asfalt, ha sofert 
algunes modificacions, per tant hem aprofitat per fer el track i amb el seu 
posterior enviament a la FEEC per fer-ho públic serveixi de guia a qui 
l’interessi. 
  
Tot i amb els recents canvis el camí segueix força l’antic traçat, alguns trams 
transcorren força propers a l’AP7 i a la Autovia del Mediterrani el que fa que el 
soroll ambiental dels vehicles sigui molest. La recuperació després de les 
obres, de llargs trams per dins del bosc fa oblidar les estones sorolloses, per tal 
de creuar la autovia s’ha hagut de aprofitar el pas soterrat dels desguàs 
mitjançant tubs circulars de gran grandària.   
  
Ja a les envistes de Tarragona, decidirem dinar sota els pins vora l’ermita del 
Loreto recercant un lloc assolellat i el menys airejat possible ja que feia estona 
que el vent es feia palès. Un cop acabat l’àpat, baixarem per un camí diagonal 
senyalitzat amb uns gravats a la pedra que simbolitzen una Mitra i la numeració 
1740, evitant així la duresa de les corbes enquitranades de la carretera 
d’accés. Cap a les 15,30 hores de la tarda entrarem a la ciutat pel costat del 
Cementiri. 
  
La excursió s’acaba, la impressió del dia és bona, hem complert els objectius, 
tenim el track i hem paït els torrons. 



  

  


