
El Paraigua, 2008-2009 
Una pel mar i una pel riu 

 
Desplaçaments: cotxes particulars i una petita llançadora que es farà amb tren 

Distància total: 92 km. Cotxes organitzats: 12 €, per persona (gasolina i peatges) 
Qui vingui només un dels dos dies té l’opció d’anar i tornar amb tren. 

Hostalatge:  Hotel “La Torreta”, (2 estrelles)  Tel. 977 65 01 56 
 C/ Camí del Prat, 42-44  43893 ALTAFULLA 
 http://www.hotellatorreta.com/default.asp?lang=1 

Preu: 32 € mitja pensió en habitació doble 
El dinar de diumenge serà el dinar de Nadal (vegeu informació a banda). Preu dinar : 30 € 

Portar: el dinar i esmorzar del dissabte i tot el necessari per anar d’excursió. També tot allò 
que us sembli imprescindible per fer nit. Donades les característiques del terreny –
trams de platja de sorra, trams de bosc i trams de roca– no creiem necessari portar 
botes d’alta muntanya. 

 

Etapa nº 7– Dissabte 13 de desembre de 2008 Tarragona–Altafulla  

Horaris dissabte: 

8:30 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

Qui surti de Barcelona  

9:45 h. Aparcament estació RENFE Altafulla Canvi calçat 

9:59 h. Baixador RENFE Altafulla Prenem el tren direcció 
Tarragona 

10:07 h. Estació RENFE Tarragona Esmorzar 
Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’APARCAMENT estació RENFE Altafulla 

Agafem la AP-7 fins la Sortida 32 
Passem per Torredembarra i després per la T-214 fins Altafulla. 
En arribar a una rotonda que hi ha una barca al mig, sortir per on diu “platja” (es deixa el 
Karting a la dreta). Al cap de molt poc es troba la via del tren. Just després de travessar-la per 
sota continuem pel carrer paral·lel a la via fins arribar al baixador d’Altafulla. Allà s’hi deixa 
el cotxe i ens preparem per agafar el tren amb tot el que faci falta per caminar. EL TREN NO 
ESPERA NINGÚ. PROCUREU QUE NO SE US ESCAPI. 
S’ha previst esmorzar en arribar a Tarragona, al bar de l’estació, abans de començar la 
caminada. 

Itinerari de l’excursió: Platja del Miracle–Platja dels Cossis–Punta Grossa–Platja de 
l’Arrabassada–Platja de la Savinosa–Punta del Morrot–Platja dels Capellans–Platja 
Llarga–Punta de la Creueta–Cala Fonda–Bosc de la Marquesa–Platja de Calabeig–Torre 
de la Móra–Cala de la Móra–Racó del Cabrit–Cala Tobera–Castell de Tamarit–Platja de 
Tamarit–Roca de Gaià–Platja d’Altafulla–Hotel La Torreta. 

Desnivell: 10m. (per dir alguna cosa) Temps: 4h. 30m, sense comptar les aturades 



Descripció: És un camí de ronda. S’hi barregen la blavor de mar, els colors de la roca i la 
verdor dels pins. A les platges es poden observar encara dunes i alguns aiguamolls, a 
banda de la vegetació característica d’aquests indrets com el pi blanc o la sabina. 
Recórrer un camí de ronda representa un contrapunt molt especial a la nostra manera de 
fer habitual. En aquests camins no s’hi practica l’excursionisme com a tal; és una altra 
cultura de caminar però no exempta de molts ingredients que també té la muntanya. 

En cas de pluja o temporal s’haurà de suspendre la caminada i dedicarem el dia a l’oferta 
turística de Tarragona, o bé La Vila romana dels Munts, o bé la Pedrera del Mèdol, o bé…  

 
 

Etapa nº 8–Diumenge, 14 de desembre de 2008 
Reserva Natural del Riu Gaià 

Horaris diumenge:  

8:45 h. Hotel “La Torreta”, ALTAFULLA Esmorzar 
9:30 h. Hotel “La Torreta” Comença la caminada 
13:45 h. Hotel “La Torreta”  

14 h. Hotel “La Torreta” Dinar de Nadal 
(vegeu menú en full a banda) 

 

Itinerari de l’excursió: Hotel La Torreta (Les Botigues del Mar)–Vila Closa–Castell 
d’Altafulla–La Riera de Gaià–Castell de Sta. Margarida–Castell de Ferran–Castell de 
Tamarit–Platja de Tamarit–Roca de Gaià–Platja d’Altafulla–Hotel La Torreta 

Desnivell: 30m. (per dir alguna cosa) Temps: 3h. 30m, sense comptar les aturades 

Descripció: Tot i que el riu Gaià ha estat sentenciat amb l’existència de la presa del Catllar, a 
la platja hi continua desembocant el que queda de riu. La desembocadura del riu Gaià 
encara és un indret molt interessant de conèixer ja que és una reserva natural inclosa en 
el Pla d’Espais d’Interès Natural. Amb exemplars de bosc de ribera com l’om i l’àlber, 
actua de refugi d’aus migratòries. 

Responsables: Marià Manzano i Lali Roselló 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel, contacteu amb la 
Lali o en Marià (93 218 80 72). També podeu fer-ho per correu electrònic 

lali.rosello@gmail.com  
Feu-ho abans del dimarts 9 de desembre, a les 10 h. de la nit. 
A fi de facilitar la feina a l’organització procureu no avisar el darrer moment i, en la 

mesura del possible, eviteu els canvis d’última hora. 
Trameteu un el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies vindreu i si podem 

disposar del vostre cotxe. 
 

Qui vingui només un dels dos dies té l’opció d’anar i tornar amb tren. 
Consulta horaris de tren: 
http://horarios.renfe.es/hir/index.jsp?ID=s&page=hjhir110.jsp&image2.x=23&image2.y=1 
 


