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Tipus activitat  
RECORREGUT DE  SALOU FINS A LA PLATJA DE LA PINEDA   

DATA 

Excursionisme 15/06/2019 

Responsable activitat Ramon Canela Cunillera Titul./Formac. Coneixements d’excursionisme 
 

Lloc de Trobada 1 Parada d’autobús de la fábrica (El Pla) 
 

Horari 17:00 
 

     3h 

Lloc de Trobada 2 Parada d’autobús crta del Pla (Valls) 
 
 

Horari         17:15 
 

325m 

Sortida De la zona del Pilons (Salou ) Horari 18:00 
 

325m 

Arribada Platja de la Pineda  Horari 21:00  8.6km 

Transfer       Coordenades       
 

No 

Transfer       Coordenades        Baixa 

Transfer       Coordenades        A 

Destinataris 
de l'activitat 

Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.    

RISCOS La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma física o l’equipament adequat pot provocar lesions 
personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada en el medi natural. 

Material  Calçat i roba adequats, barret, protecció solar, llicència federativa, bastons, aigua, i el menjar necessari pel camí. 
 

Descripció activitat 

El sender, de 10 quilòmetres, recorre el litoral des de la zona de Pilons fins al la platja de la Pineda . El recorregut consta de 2 
trams: des de Pilons a Replanells (2 kms) el camí està totalment habilitat i des de Replanells al Far (4,5 kms) un camí natural, no 
totalment condicionat. 

Històricament, els camins de Ronda resseguien el litoral i eren 

utilitzats per a la vigilància de la costa o els pescadors. La recuperació 

d’aquesta via retorna la possibilitat de passejar pel litoral per punts on 

havia estat impossible fer-ho des de fa molts anys. 

 

El passeig pel Camí de Ronda descobreix la gran riquesa natural i 

paisatgística de la zona. A banda de les diferents panoràmiques que es 

poden descobrir en el trajecte, el camí discorre per platges i cales 

alhora que es converteix en una manera ben diferent de descobrir la 

zona de Cap Salou. Des de Pilons, el sender es dirigeix al sud i passa 

per la platja dels Capellans, on es poden veure les restes de l’antic 

Llatzeret, construït el 1829. El recorregut continua per la cala 

Llenguadets, des d’on es poden observar els búnquers construïts 

durant la Guerra Civil. El darrer tram correspon a la platja Llarga, un 

entorn natural i ja allunyat de la zona turística. Un cop s’arriba al far de Salou el camí no está senyalitzat. Un senderó, en una forta 

ascensió però curta, i després un camí ample ens porta fins a la platja de la Pineda, final del recorregut.  

 
 
 

Mesures  

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les indicacions de les autoritats 

competents. 

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables de l’activitat i el 

patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa. 
L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels membres de l'organització, 
que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de l’activitat. 
Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització. 
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna. 
L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de llicència anual de la FEEC en 
vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de l’inici d’aquesta. 



Lloc 
Coordenades UTM 

etrs 89 
Temps 
parcial 

Temps 
acumulat 

Distància 
parcial 

Distància 
acumulada 

Alçada Dificultat tram 

Els Pilons (Salou) 344135-4548220 0 0 0 0 2 m Fàcil 

Punta del Cavall 345537-4546664 1 h 1 h 3.5 km 3.5 km 18 m Fàcil 

Mirador del Far 346251-4546549 0.15 h 1:15 h 1 km 4.5 km 26 m Fàcil 

La Pedrera 346618-4547252 0.20 h 1:35 h 1.5 km 6 km 35 m Per roca/fàcil 

Platja  La Pineda 346935-4547934 0.3 h 2:05 h 1.5 km 7.5 km 3 m Fàcil 

Restaurant  347141-4548976 0.3 h 2:35 h 1.2 km 8.7 km 2.5 m Fàcil 

Altimetria 

 

Mapa 

 
 

 

 

Col·laboradors 

 
 


