
L’Excursió a la costa de Tarragona
(Abril de 2012)

Data:  21 d'abril de 2012  *  Hores totals:  4  *  Participants:  24  *  Recorregut:  10,5 km. 

Itinerari:  Altafulla – Botigues de Mar - Tamarit – La Móra – Camí de la Platja 
     El Mèdol – Camí del Costeret - Ferran - Riu Gaià - Altafulla.

Un  any  més,  hem  fet  una  de  les  excursions  més  clàssiques  del  nostre  catàleg,  perquè  es 
encantadora tant a la primavera con a la tardor. Fou descrita a l'octubre de 2008 i el recorregut te un perfil  
pla i fitat per llocs històrics i de bellesa natural considerable. Sortirem de Reus a les 8:00 i s'aplegarem a 
les 8:30 aproximadament entre Botigues de Mar i el Club Marítim. Iniciarem el recorregut sota prediccions 
meteorològiques amenaçadores que resultaren en un dia esplèndid. Esmorzàrem al passeig de la platja 
de la Mora, ben instal·lats i tranquils. Seguírem pel camí rodejant la zona del càmping de la Móra i 
endinsant-nos al camí de la Platja, a tocar del bosc de la Marquesa. Visitàrem la pedrera del Mèdol a la 
que havien fet una important neteja que feia més fàcil l'accés i descobria els detalls amb més panoràmica 
i evidencia del que estaven acostumats. Prenguérem el camí del Costeret fins arribar  a Ferran, on 
s'aplegarem per seguir cap el riu Gaià, seguint-lo per la llera a través de frondosa vegetació, pròpia de la 
primavera, cap el Espai Natural que ens deixà a la platja tancant l'excursió al lloc on vàrem eixir. Els que 
ens quedàrem a dinar de motxilla, pujàrem a l'Ermita de Sant Antoni, lloc d'esbarjo on ens trobàrem ben 
instal·lats, mentre l'oratge seguia bo i ens permetia dinar amb un caire de convivència i bon humor i en 
acabar, als voltants de les 4 de la tarda, ens acomiadarem fins la propera ocasió.


