GR92 Mediterrani: de Vilanova i la Geltrú a Tarragona
Dates, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre de 2015
Participants (13): Maria Alías, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Desi
Fructuoso, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Montse León, Josep
Mariné, Joan Marquès, Maria Cinta Prats, Joan Sentís.
Km totals: 48
Dissabte 19: arribats de bon matí amb tren a l’estació de Vilanova i la Geltrú,
anem a buscar el passeig marítim on enllacem amb el sender GR92 que ve de
la Jonquera. Els pals indicadors i les marques ens guien en direcció sud.
Només hem de posar un peu davant l’altre i gaudir de l’entorn i la companyia.

Passeig de Vilanova

Platja Llarga de Cubelles

Passada la Punta de Santa Llúcia entrem a la platja Llarga de Cubelles
protegida per nombrosos espigons de pedres. Després comença una llarga
sèrie de passejos marítims encadenats, sols trencats per la desembocadura del
riu Foix. L’estiu encara llueix al cel i les platges encara acullen força banyistes.

Desembocadura del riu Foix

Platja de Sant Salvador del Vendrell

Els passejos de Cunit, Segur de Calafell i la concorreguda platja de Calafell, on
parem a esmorzar. Entrem a l’extens terme municipal del Vendrell, trepitjant les
platges de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs. Aquí sembla que deixem la
part urbanitzada i tornem a caminar per la sorra. Fem un altra aturada per
menjar, el dia es va allargant i no tenim cap pressa. No hi ha desnivell i
l’itinerari és còmode. Fem fotos del recorregut per poder recordar la passejada.

La platja de Roda de Berà dóna pas al Roc de Sant Gaietà bastant
concorregut. El camí de ronda a partir d’aquí s’eleva sobre el mar i circula entre
bosc, per acabar a la platja de Creixell, on es troba el càmping on farem nit.

Roc de Sant Gaietà a Roda de Berà

Platja de Creixell

Diumenge 20: Després d’esmorzar travessem la reserva dels Muntanyans, el
passeig i el port de Torredembarra. El dia torna a ser assolellat i calorós,
encara que la marinada ens refresca com ahir. El manteniment d’aquest tram
del sender entre Torredembarra i Tarragona està a càrrec de la nostra entitat.

Els Muntanyans de Torredembarra

Far de Torredembarra

A l’agradable passeig marítim de les Botigues de mar d’Altafulla fem una
aturada per menjar.

Platja Canyadell - Altafulla

Vandalisme al bosc de la Marquesa

Després vindrà Tamarit i el seu castell i l’ampla platja de la Móra, per on entrem
al bosc de la Marquesa, el tram de costa més respectat que farem en aquests
dos dies. Aquí tenim la desagradable sorpresa de veure que algú ha arrancat
un pal senyalitzador de l’ajuntament i les marques que havíem pintat fa només
unes setmanes.

A la Platja Llarga de Tarragona ens tronem a mullar els peus i fem un dinar
lleuger per tal d’afrontar en darrer tram del recorregut. El Morrot, la platja dels
Capellans, la Savinosa, i les runes de l’antic sanatori, l’Arrabassada i la darrera
punta fins la platja del Miracle de Tarragona on acaba el nostre recorregut de
dos dies. Ha estat un agradable comiat de l’estiu, que s’acabarà d’aquí a
només tres dies.

Platja Llarga de Tarragona

