GR92 Etapa 26 La Canonja - Cambrils
Data: 24 de gener de 2010
Participants: Maria Alías, Joan Marquès, Joan Sentís, Pilar Hidalgo, Encarna
Hidalgo, Joan Gassol. Invitada: Montse.
Temps emprat total : 5 hores 30 minuts.
Itinerari: La Canonja – Vila-seca – Port Aventura – Salou – Cambrils.
Sempre seguint la descripció que hi ha a la plana WEB de la FEEC de la etapa
26 (sortint de La Canonja), del GR 92.
Tots els participants ens trobem a les 9 hores al Camí dels Antígons a la zona
Nord de La Canonja, just al lloc a on varem arribar fa 15 dies des de Tarragona
seguint el GR 92, el dia es presenta núvol amb unes petites clarianes a
l’horitzó, no bufa vent i això fa que la baixa temperatura ambient sigui
suportable.
Només iniciar la marxa ens trobem fent marrades, ja que la descripció no
concorda amb exactitud amb l’actual distribució urbana de la població, és a dir,
no trobem la cruïlla del Carrer Florida amb el Camí de Reus. 30 minuts de
recerca ens duen a la conclusió de que el Carrer Florida creua primer amb el
Camí de Constantí, i que aquest sí que fa cap a la cruïlla del Carrer Florida
amb el Carrer Camí de Reus.

A poc de sortir del poble pel Camí de Reus, el deixem en una bifurcació per
seguir cap a l’esquerra el Camí de Vila-seca perfectament senyalitzat amb pals
de l’ajuntament de Reus que ja ens acompanyaran una bona part del
recorregut.
Arribem a la cruïlla amb la autovia de Bellisens, que antiguament creuàvem al
recte ja que la intensitat del trànsit així ho permet, però la edificació de una
separació de carrils de formigó ens obliga a anar uns 200 metres per la vora
dreta fins la propera glorieta on la creuarem i baixarem per l’altre costat fins
retrobar el bon camí.

Passem per sota el nou vial de la A7, i al poc també creuem per sota la N-340
topant-nos de sobte amb el polígon industrial de Vila-seca previ a l’entrada a la
població.
Per un bonic pas elevat metàl·lic pintat de blau, que fa la delícia i entreteniment
d’aquells que encara recorden la infantesa, creuem la línia de ADIF de
Tarragona a Reus i ens encaminem al El Xiulet, un establiment bar que ha
aprofitat l’abandó de la antiga estació per donar un servei en un lloc molt
encertat i amb una decoració amb bon gust.

Un cop creuada Vila-seca, el llarg passeig nominat Avinguda del Alcalde Pere
Moles ens durà entre pins, parterres i asfalt a Salou tot passant per davant de
la entrada i els hotels del Port Aventura.
Salou a l’hivern, és un lloc força solitari, doncs la seva població es veu reduïda
en més del 50%, però tot i així, i encara que el dia no acompanya massa per la
absència del sol, que en tot el matí no ha tret el nas entre els núvols, trobem
gran quantitat de vilatans transitant pel passeig de Jaume I.
Arran de mar fem els pocs quilòmetres que ens separen del final de l’etapa,
primer el Cap de Sant Pere, després la platja de l’Esquirol i més tard l’espigó de
la Riera de Riudoms ens porten al centre de Cambrils, on la grata sorpresa del
pas dels Tres Tombs ens fam oblidar per uns instants del cansament del
recorregut ja que tot ell transcorre per sòl pavimentat. Creuem el Port i
finalitzem la jornada just a l’encreuament amb la Riera d’Alforja, lloc on el GR
92 bifurca amb el GR 192 que recorre el mateix camí però per dalt de la Serra
de Mestral.

