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Aquest recorregut fa uns deu quilòmetres planers per ser
costaner. Comença a la platja d’Altafulla, en Botigues de Mar
passant pel castell de Tamarit, els penya-segats i la cala de la
Punta de la Móra i a l’interior per la pedrera romana del Mèdol i el
llogaret de Ferran, tornant per l’espai protegit de la riera de Gaià
fins la desembocadura. Assequible per tothom a peu. Cal portar
calçat adequat (bota o esportiva), esmorzar i aigua tot i que en la
Móra i Ferran trobareu bar. Si plou o amenaça, no la feu perquè
el tram de riera pot ser perillós.
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Iniciem l’excursió en la platja d'Altafulla (Tarragonès), en les
Botigues de Mar a prop del Club Marítim. Voregem per la platja cap el
Castell de Tamarit. Passem per un marc semblant a una porteria de
futbol i poc després per darrere d’unes defenses costaneres de la Guerra
Civil. Al cap d’uns minuts arribem a la desembocadura del riu Gaià.
Seguim cap el castell i en arribar-hi el resseguim pel seu perfil cap a
l’esquerra fins arribar a vore una cala petita de nom la Tovera. Es pot
baixar a la cala, però el camí és per la dreta, pel camí de ronda sobre els
penya-segats, que està fitat per
pals amb un anell blau. Hi
trobarem una entrada amb
cadena que és particular, per tant
seguim el camí de l’esquerra. En
sortir dels pins, la costa apareix
davant nostre i seguirem fins a
davallar a una depressió del
terreny amb abundant llentiscle i
vegetació baixa i que creuarem
pujant per la roca i seguint els
pals amb anell blau fins arribar a
una senda que hem de trobar cap a la dreta i com un tall estret entre els
pins. Si seguim per la vora del penya-segat ens trobariem amb una
solsida que talla el camí, devent pujar per un improvisat corriol molt
pendent. El sender ens mostra pals amb altres colors que al recte, ens
aboquen en un passeig i mirador més còmode i segur, que s’ha construït
sobre l’antic camí de ronda. Té un sòlid marge de pedra que ens quedarà
a la nostra esquerra (a mar). En uns deu minuts, arribarem al baixador i
la cala de la Punta de la Móra i la travessem a l’altre extrem, prenent un
carrer que fa partió amb el càmping. Seguim lo carrer durant mig
kilòmetre, portant en paral·lel un altre camí separat per una tanca. Quan
la tanca s’obre per segona vegada per deixar pas als cotxes, entrem al
camí i deixem el carrer (hi ha una cadena que barra el pas i els vianants
poden passar per ser un accés al Camí de la Platja de la Móra). El traçat
puja suaument i gira cap a l’esquerra i aviat trobeu al davant vostre dos
pilars que delimiten el camí i a l’esquerra una entrada per a vianants que
s’endinsa al Espai Natural del bosc de la Marquesa. Seguim rectes pel
pas enquitranat entre els pilars i seguim fins arribar a un túnel que ens fa
passar per sota de la via del tren. Immediatament ens trobem amb la
carretera nacional 340. Afortunadament en aquest tram, hi ha un carril
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per sentit i tant a una banda com l’altra, tenim llarga visibilitat. Creuem
diagonal-esquerra i entrem a l’altra banda de la carretera a un camí de
terra que és el nostre i fitat per un pal indicador de fusta. Ja en el camí,
el seguim i al minut veiem a la dreta un pont de ciment que pertany a
l’autovia del Mediterrani. Passem per sota i el seguim pujant per la dreta
suaument abocant en un replà que té un cartell indicador. Hem arribat a
la passarel·la de vianants sobre l’autopista. Havent passat la
passarel·la, davallem suaument per la dreta i en breu, arribem a
l’entrada de la pedrera del Mèdol (Dilluns tancat. Dimarts a Diumenge
de 10 a 15 hores. Entrada de franc). En eixir de la pedrera, seguim lo
camí, passem per una ampla plaça per aparcar els cotxes i al minut,
trobem una bifurcació que cal seguir per l’esquerra a través d’un torn de
pas a peu. Acabem de pujar i a la carretera girem a la dreta travessant
el pont per la vorera de l’esquerra i quan el pont acaba, girem per un
camí a la nostra esquerra (primers metres enquitranat i després de
terra). Al minut, trobem una bifurcació i seguim per la dreta. A pocs
metres de la bifurcació, veiem a l’esquerra una caseta i seguim rectes
portant la Nacional 340 a la nostra dreta durant uns set minuts i trobant
per la dreta un túnel que ens fa travessar la carretera per sota. Passant
el túnel seguim per l’esquerra i som al camí del Costeret que acaba en
el poble de Ferran al cap d’uns nou cents metres. Visitem el poble, amb
el seu castell i algunes curiositats antigues en els seus dos carrers i
eixim a la carretera, seguint-la cap a l’esquerra i passats uns noranta
metres de la parada d’autobús i a la dreta, trobem un camí enquitranat
que va direcció a Altafulla i el seguim. Aviat arribem al canyar que ens
indica que som a prop de la riera de Gaià i en fer el camí una ziga-zaga
som al gual i sense traspassar la llera, seguim per una pista ampla a la
marge dreta de la riera que és tancada per una cadena. A uns set
minuts trobem una estació transformadora que passem per la dreta
seguint el curs d’un sender entre les canyes i al cap d’un minut, trobem
una cruïlla que hem de seguir per l’esquerra, baixant per la llera de la
riera i seguint el seu curs fins arribar a la desembocadura al cap de
aproximadament 1,2 kilòmetres i passant primer per sota del pont de la
carretera nacional i poc després el del ferrocarril i entrant a la Zona
Natural del riu Gaià, gaudint d’espècies vegetals i animals
documentades amb abundants cartells informatius. En arribar a la platja,
seguim per la nostra esquerra i en set minuts ja serem al Club Marítim i
a les Botigues de Mar on varem començar l’excursió.
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