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L’última etapa, de Cambrils a l’Hospitalet de l’Infant, amb un recorregut ran mateix de l’aigua i amb unes con-
dicions atmosfèriques immillorables, ens va fer oblidar l’empatx d’asfalt i la remullada de l’anterior caminada. 
El paisatge, en alguns trams, fins i tot ens recordava la mítica Costa Brava. 
 
Segons la descripció de la topoguia, les dues properes etapes, de l’Hospitalet de l’Infant a l’Ametlla de Mar i 
de l’Ametlla a l’Ampolla, tindran característiques similars: una suau passejada ran de mar per un seguit de ca-
les i platges que en aquesta època de l’any trobarem com si encara fossin verges. L’etapa de l’Hospitalet a 
l’Ametlla la farem el diumenge 17 de desembre. 
 
Això, però, no és ben bé així; la primera d’aquestes etapes té un tros del recorregut que s’enfila fins a l’alta 
cota, de 169 metres (!!), de la Punta de les Rojales, i posteriorment s’allunya de la costa per anar a passar pel 
coll de Balaguer i seguir durant uns sis quilòmetres pel costat mateix de l’autopista A7. A més a més, quan es 
voreja la central nuclear de Vandellòs, es passa per una zona que es va cremar fa uns anys i que actualment 
està en obres per la instal·lació d’unes conduccions de gas. Per altra banda, el quilometratge d’aquesta etapa és 
una mica excessiu: 23,5 km (6 h 10 min). 
 
Tot plegat ens ha portat a neutralitzar el tram que va del punt quilomètric 5,65 (quan es travessa la N-340) fins 
al punt quilomètric 12,00 (Barranc de Cap de Terme) amb la qual cosa ens estalviarem la zona d’obres i el qui-
lometratge quedarà en un nivell raonable. Així doncs, l’autocar ens recollirà a la N-340, poc abans del coll de 
Balaguer, i en portarà fins prop del barranc de Cap de Terme; per raons d’accessibilitat no ens pot deixar al 
mateix barranc i ho farà a l’extrem nord de la platja de l’Almadrava, a menys de cinc minuts de l’enllaç amb el 
GR-92. 
 
Tot i que l’etapa anterior la vàrem acabar al passeig Marítim de l’Hospitalet de l’Infant, prop de la plaça de la 
Marina, al costat del port, aquesta la començarem al mateix passeig Marítim però a l’altra banda del poble, més 
enllà de la plaça del Coll de Balaguer, amb la qual cosa ens estalviarem uns quants minuts de marxa. Aquest 
canvi es fa perquè aquesta zona del poble té una accessibilitat millor per als autocars. 
 
Us recordem que el calendari de les tres últimes etapes del GR-92 és el següent: 
 
14 de gener   L’Ametlla de Mar – L’Ampolla   ∼ 16 km 
  4 de febrer   L’Ampolla – Amposta     ∼ 16 km 
  4 de març   Amposta – Ulldecona (Riu Sènia)   ∼ 22 km 
  
Per acabar, també  voldríem recordar-vos, una vegada més, que els horaris que es proposen s’han d’intentar 
respectar, sempre que sigui possible, perquè les excursions són col·lectives i la seva marxa no pot venir condi-
cionada per una minoria. Ara bé, també s’ha de tenir en compte que quan es fan els horaris tot i que s’intenta 
que siguin realistes no sempre s’aconsegueix; això comporta que algunes vegades s’hagin de reajustar sobre la 
marxa. En particular, quan per algun motiu es guanya temps, això ha de servir perquè tothom arribi abans a 
lloc i no perquè alguns (normalment sempre són els mateixos) es dediquin a marejar la perdiu amb l’excusa 
d’anar avançats respecte l’horari. 
 
Salutacions.   
 
NOTA (1): Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.edu 
NOTA (2): La reunió per parlar de la possibilitat de treure ??? de la Junta, que s’havia de fer el divendres 1 
de desembre i que es va desconvocar per raons organitzatives, ja s’anunciarà oportunament quan es farà. 
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