
SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

30a Etapa: CAMBRILS - MIAMI PLATJA - L'HOSPITALET DE L'INFANT 

HORARI PREVIST 

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

Cambrils . Inici de l'excursió. 

Punta Pixerota. Reagrupament i esmorzar. 

Urbanització Guardamar. Reagrupament. 

Torre de defensa. Reagrupament. 

L'Hospitalet de l'Infant. Final d'etapa. 
Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú. 

19 de novembre de 2006 

7:00 h 

8:30 h 

9:35 h 
10:05 h 

11:05 h 
11:15 h 

12:00 h 
12:10 h 

13:00 h 
13:10 h 

14:30 h 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Esmorzarem a la punta Pixerota; s'ha portar l'esmorzar. En arribar a l'Hospitalet de l'Infant 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). 

La reunió per parlar de la possibilitat de treure ??? de la Junta es farà el divendres 1 de desembre, a dos 

quarts de vuit del vespre, al local social. 

A.E. Talaia SSD20061119_217
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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

30a Etapa: CAMBRILS - MIAMI PLATJA - L'HOSPITALET DE L'INFANT 

19 de novembre de 2006 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

L'itinerari del GR-92 entre Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant segueix en primera línia de costa tal com el fi
nal de l'etapa anterior; hi ha, però, diferències significatives. Per una banda l'entorn alterna zones urbanitza
des amb d'altres molt més naturals; per altra banda, el terreny trepitjat també és més variat, amb trams de 
passeig ben arranjats, d'altres que segueixen l'antic camí de ronda i d'altres en els quals cal anar per la ma
teixa sorra de la platj a. 

Horari 

Parcial 

0:00 

Horari 

Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Cambrils (5 m).- Desembocadura de la riera d'Alforja. Ací comença el GR 192, que des d'aquest punt es di
rigeix a Amposta després d'un magnífic recorregut per les serres litorals. 

El GR-92 segueix ran de mar (sud-oest), per vials o camins ben arranjats. A l'esquerra es poden contemplar 
espigons per protegir la platja; a la dreta, el terreny és urbanitzat. 

0:22 0:22 1,840 

Desembocadura de la riera de Montbrió.- Es travessa i es continua amb paisatge similar, d'espigons a l'es
querra i urbanització a la dreta. 

0:17 0:39 3,310 

Desembocadura de la riera de Riudecanyes.- Es passa per la barra del barranc i es va a l'oest ran de mar pel 
camí de ronda. 

0:09 0:48 3,990 

Passeig marítim d'una urbanització abandonada.- En acabar el passeig, l'estat del camí és variable segons 
l'acció de l'erosió marina. 

0:17 1:05 5,310 

Punta Pixerota.- Urbanització Montroig Badia; hi ha restes de fortificacions. Cal continuar per la costa o 
pel primer carrer paral·lel a la mateixa. 
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0:06 1:11 5,690 

Barranc de Rifà.- Es creua en la seva desembocadura. A partir d'aquest punt i fins arribar a l'urbanització 
Guardamar, cal continuar per la mateixa platja tot triant el lloc més adient per passar. A vegades hi ha grava 
just a la vora del mar que constitueix un terreny ben assentat. 

Si es vol evitar la platja es pot seguir el denominat "Camí de Sanitat", que passa per l'interior i arriba fins al 

camping La Torre del Sol. Aquest camí té alguns canvis de direcció; cal mantenir-se sempre entre la platja i 
la via del tren, sense passar mai a l'altre costat de la via. 

Si es continua, doncs, per la platja, es voregen diversos càmpings, que a l'estiu estan molt concorreguts. 

0:42 1:53 8,400 

Punta Porquerola.- Es continua endavant per la platja. 

0:13 2:06 9,250 

Passeig marítim de la urbanització Guardamar.- En acabar-se el passeig se segueix novament per la platja. A 
la dreta queden les restes de les sitges de Miramar i uns metres més endavant queda l'anomenat estany Gelat. 

0:17 2:23 10,370 

Blocs d'apartaments.- A la dreta hi ha els primers blocs d'apartaments de Miami Platja i més avall unes anti
gues fortificacions. 

0:02 2:25 10,470 

Miami Platja.- Es puja per un carrer de l'esmentada urbanització fins al primer carrer travesser que se se
gueix cap a l'esquerra anant paraHels a la platja (sud-oest). Algunes escales permeten el descens a les cales 
a sota. 

0:08 2:33 10,970 

Barranc.- Es travessa per un pont i es va seguint el més a prop possible del mar pels carrers de la urbanitza
ció a una certa alçada. A la costa se succeeixen els penya-segats i les cales. 

0:15 2:48 11,970 

Torre de defensa.- A l'esquerra del carrer. 

0:07 2:55 12,470 

Bifurcació.- Enllaç amb carrer paraHel a la via del tren; es va a l'esquerra (sud-oest). 

0:03 2:58 12,670 

Bifurcació.- Es deixa el carrer principal i es va a l'esquerra pel carrer més proper al mar, que és un bon mira
dor sobre les formes curioses de la costa. També es pot seguir paral'lelament a la via del tren fins al punt 
quilomètric 18,810. 

0:04 3:02 12,970 

Bifurcació.- En arribar al carrer paraHel a la via del tren es va a l'esquerra (sud-oest) i després de creuar un 
barranc es gira a l'esquerra pel carrer més proper al mar. Hi ha accés a les cales per mitjà d'escales. 
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0:04 3:06 13,270 

Bifurcació.- Es retorna al carrer paraHel a la via del tren i es va un cop més a l'esquerra (sud-oest). 

0:04 3:10 13,570 

Escales.- Es baixa per unes escales, per l'esquerra, cap a la platja i se segueix per la dreta durant uns metres 
per la sorra. 

0:02 3:12 13,670 

Passeig marítim de Platja Cristal. Al final del passeig es continua per la platja en la mateixa direcció. 

0:21 3:33 15,070 

Desembocadura del riu Llastres.- Es creua i es va a buscar el proper passeig marítim de l'Hospitalet de l'In
fant. 

0:02 3:35 15,170 

L'Hospitalet de l'Infant (5 m).- Inici del passeig marítim. 
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L'HOSPITALET DE L'INFANT (VANDELLÒS) 

El tenne municipal de Vandellòs és situat al límit del Baix Camp amb la Ribera d'Ebre, a la part meridional de 
la serra de Llaberia. Amb els seus 101,98 km2, és de molt, el tenne més extens del Baix Camp. Limita amb 
Mont-roig (est), Pratdip (nord-est), Tivissa (nord i oest; de la Ribera) i Ametlla de Mar (sud; del Baix Ebre). És 
un terreny accidentat pel braç de llevant del sector meridional de la Serralada Pre-litoral Catalana, en el seu 
punt de contacte amb la mar. El tenne comprèn la capçalera i la vall mitjana del riu Llastres, que més avall 
fonna el límit amb els tennes de Pratdip i de Mont-roig. 

L'extensa costa va des del riu de Llastres, damunt l'Hospitalet de l'Infant, fins al cap de Tenne, on aboca les 
aigües el barranc de Codolar, dit també del Cap de Tenne, i que fa el límit amb l'Ametlla; s'hi obren les cales 
Bea i Gestell i hi ha la torre i l'illot del Tom i la platja de l'Almadrava. El 1968 el govern aprovà la construcció 
a la costa de l'Almadrava, a la Cala Gestell, de la central nuclear de Vandellós, que era la primera de Catalunya 
i la tercera de l'estat espanyol. La central nuclear, amb un reactor del tipus GCR, amb força participació de ca
pital francès entrà en funcionament el 1972. 

El poble de Vandellòs s'alça a 281 m d'altitud, a l'interior de la vall del riu de Llastres. Conserva l'església 
parroquial de Sant Andreu, de 1773, de tres naus amb cúpula i restes de les fortificacions, entre les quals una 
torre convertida en habitatge. A part del nucli de Vandellòs integren el tenne l'Almadrava, l' Hospitalet de 
l'Infant, Fatxes, Castelló, Remullà, Masdenvalentí, Masriudoms, Gavadà, Masdenboquera, el castell del Coll de 
Balaguer i la masia de Genessies. 

L'Almadrava, entre el cap de Tenne i el coll de Balaguer, sorgí els anys vint del segle passat. Els components 
de la colònia de pescadors eren majoritàriament d'Altea i Benidonn i de l'Ametlla. Les cases s'hi construïren a 
l'estil de les barraques valencianes; recentment s 'hi han edificat xalets i urbanitzacions. 

L'Hospitalet de l'Infant és situat a la dreta del riu de Llastres, en el 
límit dels tennes de Vandellòs i Mont-roig; el poble sorgí i es fonnà a 
l'entorn de l'antic hospital medieval. Alguns autors han identificat 
l'indret, per la seva proximitat al riu de Llastres, amb Oleastrum, tesi 
que semblaria continnar la descoberta de vil·les romanes. Sovint han 
estat confoses i barrejades les històries de l'Hospital de la Font del 
Perelló, del qual no en queden rastres, fundat per Blanca d'Anjou, 
muller de Jaume II, el 1308 o el 1309, amb el fundat a l'Hospitalet pel 
fill l'infant Pere, primer comte d'Empúries i després de Prades, el 
qual el 1343 aconseguí de Climent VI de poder-hi destinar les deixes 
fetes pels comtes d'Empúries per al sufragi de les seves ànimes. 
L'infant signà el document fundacional el 8 de novembre de 1344 a 
Barcelona. La construcció, equidistant de Tarragona i de Tortosa, re

bé el nom d'Hospital del Coll de Balaguer. L'edifici era un quadrat de 54,6 m de costat, amb una torre en cada 
angle de 18,5 m d'altura i una tanca d' 11,7 m. Se'n conserven diverses arcades i el pou del pati, que dóna enca
ra aigua a la població, l'angle nord-oest de la construcció i una torre. L'hospital, sota l'advocació de sant Pere i 
sant Pau, l'administraven dos capellans que havien de tenir 25 llits per als homes i 15 per a les dones. 

El coll de Balaguer és un topònim segons Coromines d'origen pre-romà possiblement celta. Fonnà un tenne 

integrat primer en el de Tivissa i després en el de Vandellòs, centrat en el castell bastit en un turó a 155 m dalti
tudo Sembla que al seu peu hi hagué el Subsa/tus esmentat pels Vasos Apol·linars i que era travessat per la via 
Augusta o Màxima camí d'Oleastrum. El castell ja és esmentat l'any 1201 i durant la seva història fou assetjat 
diverses vegades. El 1719 el lloc fou fortificat de nou amb la construcció del castell de Sant Felip, per ordre del 
rei per acabar amb els bandolers i els constants desembarcaments corsaris i possiblement per evitar les escome
ses molt freqüents que hi feien els carrasclets. 

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