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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

28a Etapa: CTRA. LA RIERA DE GAIÀ - CASTELL DE SANTA MARGARIDA 

PEDRERA DEL MÈDOL - SANTUARI DE LA VERGE DE LORETO - TARRAGONA 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Carretera Torredembarra - La Riera de Gaià. Inici de l'excursió. 

Font i castell de Santa Margarida. Reagrupament i esmorzar. 

Pedrera del Mèdol. Reagrupament. 

Urbanització El Loreto. Reagrupament. 

Santuari de la Verge de Loreto. Reagrupament. 

Cementiri de Tarragona. Final d'etapa. 
Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú. 

11 de juny de 2006 

6:30 h 

7:15 h 

8:10 h 

8:45 h 

9:30 h 

9:45 h 

11:05 h 

11:15 h 

12:00 h 

12:15 h 

12:45 h 

12:55 h 

13:45 h 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

** 

Esmorzarem a la font de Santa Margarida (a menys d'una hora de la sortida); cal portar l'esmorzar. En arribar al ce
mentiri de Tarragona l'autocar ens recollirà per portar-nos a Vilanova i la Geltrú. 

Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 

Atenció: La Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Secció 

el dissabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h i el 

diumenge a partir de mitja hora abans de l 'hora prevista per a la sortida). 

A.E. Talaia SSD20060611_215



, 

SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

28a Etapa: CTRA. LA RIERA DE GAIÀ - CASTELL DE SANTA MARGARIDA -

PEDRERA DEL MÈDOL - SANTUARI DE LA VERGE DE LORETO - TARRAGONA 

11 de juny de 2006 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

L'etapa d'avui ens portarà des de la Carretera de la Riera de Gaià fins a les portes de la imperial Tarraco. 
Malgrat la proximitat a nuclis importants de població i a grans vies de comunicació una bona part de l'itine
rari es fa per bosc mediterrani i, en concret, es travessen els anomenats "Boscos de Tarragona". Cal destacar 
el pas pel castell de Santa Margarida, per la pedrera romana del Mèdol i pel santuari de la Verge de Loreto 
(El Llorito), ja a les envistes de Tarragona. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Carretera (Torredembarra - la Riera de Gaià) (47 m).- Es travessa i se segueix recte per un camí no massa 
fressat, en direcció cap a un molí de vent per on caldrà passar més endavant. 

0:03 0:03 0,250 

Autopista A7 (Barcelona - Tarragona).- En arribar a la tanca de protecció de l'autopista es va seguint cap a la 
dreta, direcció oest. Després es troba a la dreta la tanca metàHica d'una granj a d'estruços. Se segueix entre 
les dues tanques. 

0:07 0:10 0,800 

La Casera (64 m).- Es passa pel davant d'aquesta masia que és on crien els estruços. A tocar hi ha el molí de 
vent que es veu de molt lluny. 

0:09 0:19 1,500 

Crui1la.- La pista de l'esquerra, per un túnel, passa per sota de l'autopista i serviria per a pujar a l'ermita de 
Sant Antoni d'Altafulla. El GR 92 segueix recte. 

0:14 0:33 2,410 

Bifurcació.- Es deixa la pista més important i es baixa per l'esquerra per un camí menys fressat. Cal posar 
atenció a aquest canvi de camí. 

0:02 0:35 2,520 

Bifurcació.- Cal anar cap a la dreta. 
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0:03 0:38 2,650 

Carretera T -202.- A la dreta queda l'entrada al poble de la Riera de Gaià. El GR 92 continua, per l'esquerra, 

seguint l'esmentada carretera en direcció a Ferran (sud), travessant el riu Gaià per sobre d'un pont. 

0:06 0:44 3,050 

Bifurcació.- Es deixa la carretera i s'entra a la dreta a la urbanització El Castellot i es puja pel carrer Via 

Tarraco. 

0:05 0:49 3,400 

Rotonda.- Al final del carrer. El GR segueix recte per una pista encimentada. Passats 50 mts. es pren un ca

mí a l'esquerra (sud). 

0:03 0:52 3,550 

Font de Santa Margarida (43 m).- Sota un gran pi i al costat d'un dipòsit d'aigua, situada uns 15 metres a l'es

querra del GR 92. 

0:04 0:56 3,760 

Bifurcació.- A l'esquerra dos camins separats uns 50 metres pugen a les runes del castell de Santa Margarida 

(80 m), al que es recomana anar per veure una bonica vista sobre Ferran, la costa d'Altafulla i Tamarit. Es 

pot fer servir el primer camí per pujar i el segon per baixar. 

Tot passant pel costat d'una torre d'alta tensió es baixa en direcció cap a l'autopista. 

0:04 1:00 4,070 

Bifurcació.- Entroncament amb la pista de servei de l'autopista A-7. Es segueix a la dreta. 

0:02 1:02 4,170 

Bifurcació.- Al final d'una baixada, es deixa la pista i es segueix per un camí més estret que continua vore
jant l'autopista. 

0:05 1:07 4,450 

Bifurcació.- Es retroba la pista de servei de l'autopista, que es segueix en direcció oest. 

0:05 1:12 4,700 

Bifurcació.- Es deixa una pedrera a la dreta, a l'esquerra una pista que va a Ferran i a la dreta el cementiri 
d'aquest poble. 

0:16 1:28 5,850 

Bifurcació.- Es deixa la pista i es pren un camí carreter a l'esquerra. 

0:03 1:31 6,050 

Porta.- Accés per a vianants al recinte de l'autopista A7. Cal passar-la per entrar a l'aparcament de l'àrea de 
servei del Mèdol. Aquest punt pot servir per accés directe al GR 92 des de l'autopista si es disposa del medi 

de transport adequat. Es travessa l'aparcament en direcció oest i s'emboca una pista vorejada de xiprers, 
sempre dins del recinte de l'autopista. 

--------------- ---
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0:08 1:39 6,700 

Aparcament.- Al final de la pista amb xiprers. Es passa per una porta per a vianants i es pren un camí en di

recció a la pedrera romana del Mèdol, tot sortint del recinte de l'autopista. 

0:02 1:41 6,850 

Pedrera del Mèdol ( lO m).- Entrada del recinte de la pedrera romana del Mèdol, a la dreta. S'aconsella la se

va visita. El GR voreja la paret del recinte. 

0:04 1:45 7,130 

Porta.- Nova porta d'accés al Mèdol, a la dreta, que normalment està tancada. El GR 92 tomba a l'esquerra 
tot separant-se de la paret del recinte. 

0:02 1:47 7,280 

Bifurcació.- Entroncament amb un camí de carro que es segueix a la dreta. 

0:03 1:50 7:550 

Crui1la.- Es pren la pista de l'esquerra en direcció a l'autopista. 

0:04 1:54 7,850 

Autopista A 7.- Es creuament l'autopista per un pont. En ser a l'altre costat es pren una pista menor a la dreta 
tot resseguint la tanca de l'autopista. 

0:16 2:10 9,040 

Bifurcació. Es deixa a l'esquerra una pista en direcció mar. 

0:04 2:14 9:350 

Cruïlla.- Es creua la carretera del Catllar, tot seguint a l'altre costat en la mateixa direcció i amb la compa
nyia del bosc mediterrani. Passats uns 100 metres. es deixa una pista a l'esquerra. 

0:18 2:32 10,650 

Gir. - El camí carreter que es segueix tomba a l'esquerra, tot baixant. 

0:08 2:40 11,300 

Bifurcació.- Després d'unes feixes amb arbres, deixar la pista i prendre un camí a la dreta. 

0:09 2:49 11,950 

Bifurcació.- Es deixa el camí carreter i es pren a l'esquerra un corriol dreturer pel mig del bosc. 

0:10 2:59 12,250 

Urbanització El Loreto (132 m).- Al final de la pujada es troben els xalets de la urbanització; es passa pel 
costat d'un dipòsit d'aigua i es pren a la dreta pel carrer Pardal. En aquest tram cal posar atenció si es va en 

sentit contrari. 

Al final del carrer Pardal es pren el nou carrer a la dreta en direcció a l'autopista. Si es prengués aquest car
rer a l'esquerra tot baixant, a prop hi ha parada de l'autobús urbà de Tarragona. 
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0:03 3:02 12,450 

Trencall.- Poc abans d'arribar al pont de l'autopista cal deixar el carrer i baixar a 1'esquerra per un camí que 
aviat es torna a apropar a la urbanització, amb un tram en que el camí fa unes esses una mica irregulars per a 
evitar les construccions. Cal estar atents a les marques. Finalment el OR s'aparta definitivament de l'urbanit
zació deixant-la a l'esquerra. Aquest és l'indret anomenat els Boscos de Tarragona. 

0:10 3:12 13,190 

Fondalada.- El OR 92 s'enfila tot fent giragonses pel mig del bosc. Cal estar atents a la senyalització ja que 
hi ha alguns trencalls menors que cal deixar. Al final de la pujada es troba un camí travesser que cal seguir a 

l'esquerra. 

0:10 3,22 13,600 

Caseta de pagès en runes.- Immediatament es va a l'esquerra en la bifurcació tot deixant a la dreta un xalet 
amb xiprers. 

0:03 3:25 13,800 

Bifurcació.- Entroncament amb l'antic camí ral de Tarragona al Catllar, que es pren a l'esquerra. Atenció si 
es va en sentit contrari. En alguns trams el voregen parets mil·lenàries. El camí, molt ben traçat, va passant 

per les parts altes del terreny. 

0:16 3:41 15,120 

Bifurcació.- Es pot continuar per qualsevol dels dos trencalls. Es recomana el de la dreta, ja que el de l'es
querra és particular. 

0:02 3:43 15,240 

Crui1la.- Es creua la carretera asfaltada d'accés al santuari de Loreto. Es passa pel costat d'uns repetidors. 

0:02 3:45 15,460 

Santuari de la Verge de Loreto (125 m).- ValIa pena visitar-lo, així com contemplar el bonic panorama. 

El OR no hi entra sinó que el revolta per la carretera de la seva dreta. 

0:05 3:50 15,690 

Bifurcació. Es deixa la carretera per unes escales a la dreta, que fan drecera. 

0:01 3:51 15,760 

Font del Llorito.- Nou retrobament de la carretera que se segueix cap a la dreta tot deixant l'entrada del Mas 
del Llorito. Passats 100 metres hi ha una bifurcació de pistes on cal anar per la de la dreta en direcció a Tar
ragona que ja és ben a prop. 

0:08 3:59 16,410 

Bifurcació de pistes.- Unió amb el OR-172 que per la dreta va al Catllar i a Santes Creus. Cal seguir recte, 
juntament amb el GR-172, en direcció a Tarragona. 

0:16 4:15 17,76 

Cementiri de Tarragona.- En aquest punt acabem l'etapa. 
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EL CASTELL DE SANTA MARGARIDA 

Dins del terme de la Riera de Gaià es destaca el castell de Santa Margarida, conegut popularment com el Caste
llot. Sembla ser que és el castell de Montoliu, esmentat l'any 1118, com a límit oriental, juntament amb Tama

rit, del terme de Tarragona. Fou propietat de la família Montoliu i donà nom a la quadra del mateix nom, poste
riorment absorbida per la Riera de Gaià. 

La fortalesa va quedar molt malmesa durant la Guerra del Francès. Actualment, el peu i els contraforts del tos
sal de Santa Margarida s 'han transformat en zona residencial. 

*************************** 

LA PEDRERA ROMANA DEL MÈDOL 

L'heretat del Mas del Mèdol, que fou propietat de la fa
mília Martí i Franqués, inclou la pedrera romana del 
Mèdol. El clot produït per l'extracció de la pedra mesura 

uns cent metres de llargada per uns cinquanta 
d'amplada; el presideix l'agulla de pedra no excavada 
que indica quin era el nivell de la roca en començar 
l'extracció. Rovira i Virgili, en el seu poema El Clot del 
Mèdol es refereix a aquesta agulla tot dient: 

Dit que assenyala, mut testimoni 
La mida exacta del gruix buidat 

Amb el pas del temps, la cavitat s 'ha anat cobrint de pins 
i xiprers, els quals sembla que estiguin empesos per un 
impuls cap a l'exterior, vers la l'aire i la llum. Els verds de la vegetació contrasten vivament amb l'ocre i el 
daurat que presenta la pedra i donen a l'indret un ambient de misteri i melangia. 

Als anys trenta, degut a les bones condicions acústiques del paratge, s 'hi celebraren diversos concerts, algun 
dels quals fou dirigit per Pau Casals. 

*************************** 
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