
Tomb pels turons que voregen Tarragona 
 
Data: diumenge 21 de setembre de 2014 
 
Participants: (3) Maria Alías, Joan Aubia i Joan Marquès. 
 
A les 9 del matí ens trobem tots enfront del Portal de Sant Antoni de la muralla de la ciutat. El cel 
està ennuvolat i es preveu pluja, cosa per la que tots nosaltres a més dels elements de costum, 
també duem impermeables i paraigües dins la motxilla.  
 

 
Seminari de Tarragona 

 
Mas Blandinieres 

 
Fem el tomb a la falsa braga i després de passar el Passeig Torroja seguim l’antic Camí de l’ermita 
de la Salut per fer cap al primer dels turons que voregen Tarragona i des d'on podem albirar una 
bonica panoràmica de la Part Alta de la ciutat on destaquen els murs del antic baluard de Sant Jeroni 
amb el sanatori “Casa Blanca” bastit dins del seu recinte. Tot seguit creuem el pont sobre l’antic 
desviament de la N-340 fent cap als voltants del camp del Nàstic i comença una pluja suau. 
 

 
Ermita de la Mare de Déu de la Salut 

 
        Baluard de Sant Jeroni 

Creuem les glorietes del actual desvio i un sender, antic GR, ens eleva fins el segon turó on trobem 
una antena repetidora, curiosament en aquest lloc i dins l’espès herbam es pot observar una fonda 
rasa que envolta els murs d’una antiga construcció, possiblement una fortificació avui dia 
completament desapareguda e indocumentada. 



 
Des de allí, i a través del pinar, fem cap al antic camí que va fer l’arquebisbe de Tarragona, Pere de 
Copons i Copons l’any 1740, avui dia senyalitzat com a GR 92, i pel que s’ascendeix al tercer dels 
turons d’on es domina la ciutat, la Muntanya del Llorito on s’edificà l’any 1964 l’ermita de la mare de 
Déu del Loreto assistida pels pares Rogacionistes i patrona dels aviadors, d’aquí la seva peculiar 
forma. 
 

 
Baixem tot creuant l’àrea de pic-nic i esbarjo establerta per l'ajuntament ara farà uns tres anys i 
seguim pel bosc fins entroncar amb l’antic camí de El Catllar i els PR-C 159 “Camí de l’Aigua” i el GR 
172 asfaltat, que seguirem cap a l’esquerra en direcció al cementiri, però als 200 metres el deixarem 
per pujar per un costerut i amagat corriol a tocar de la paret del darrer mas de l’esquerra i que fa cap 
a les coves del Llorito. 
 

 
 
 

 
Les Coves del Llorito 

 

 
Pluja entre el Nàstic i la A-7 

 
Vestigis del fortí del Llorito (S.XVII-XVIII) 

 
Ermita de la Mare de Déu del Loreto. 

 
Tarragona des del mirador del Llorito. 



Un cop acabada la visita d’aquest lloc que va servir d’amagatall a nombrosos tarragonins durant la 
guerra civil, retornem sobre les nostres petjades i seguim el “Camí de l’Aigua” en direcció a Sant 
Pere i Sant Pau per fer cap a la muntanya de l’Oliva, el quart i darrer turó, on també es va bastir un 
fortí el segle XVII i que va ser destruït durant la guerra del francès l’any 1811 del que només queda 
visible una part dels murs i dels fonaments. 
 

 
Camí de l’Aigua netejat fa poc per EMATSA 

 
Camí de l’Aigua a prop de l’Oliva 

 
El retorn al lloc de sortida el fem tot passant pels punts on darrerament s’han instal·lat plafons 
informatius dels fets i situacions on es van desenvolupar les lluites que tant el poble de Tarragona 
com Catalunya han agut de suportar en els darrers tres segles. 
 
Salutacions i fins la propera 
 

 
Els protagonistes  l'ermita de la Salut 


