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SEC CIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

32a Etapa: L'AMETLLA DE MAR - PLATJA DE PORT OLIVET - ROCA DE 

L'ILLOT - PLATJA MORRO DE GOS - L'AMPOLLA 

HORARI PREVIST 

Sortida de 1a P1aça de 1'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

L'Ametlla de Mar. Inici de l'excursió. 

Platja de Port Olivet. Reagrupament i esmorzar. 

Roca de l'Illot. Reagrupament. 

Platja Morro de Gos. Reagrupament. 

L'Ampolla. Fina1 d'etapa. Dinar. 

Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú. 

14 de gener de 2007 

7:00 h 

8:30 h 

9:30 h 
10:00 h 

11:20 h 
11 :30 h 

12:30 h 
12:40 h 

13:45 h 
17:00 h 

18:45 h 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

** 

Esmorzarem a la platja de Port Olivet; s'ha portar l'esmorzar. Dinarem en arribar a l'Ampolla; hi ha restaurants. 
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 Sec
ció 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 SSD20070114_219



SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

32a Etapa: L'AMETLLA DE MAR - PLATJA DE PORT OLIVET - ROCA DE 

L'ILLOT - PLATJA MORRO DE GOS - L'AMPOLLA 

14 de gener de 2007 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

En aquest tram, amb característiques semblants a la part final de l'etapa anterior, el 0-92 es fa plenament 

"mediterrani", pel seu itinerari per cales i penya-segats, amb desnivells suaus, sempre en primera línia de 
costa i utilitzant el camí de ronda, sempre que és possible. Es tracta d'una etapa obligatòria per a tots els 
amants del GR-92, i recomanable també per a tots com una etapa "mostra" del que vol ser aquest sender. 

Horari 

Parcial 

Horari 

Total 

Distància (km) 

0:00 0:00 0,000 

L'Ametlla de Mar (3 m).- Plaça del Canó. El OR-92 voreja el port; es passa pel costat de la drassana. 

0:05 0:05 0,300 

Bifurcació.- Al davant de la llotja es va a la dreta i es puja per unes escales. Un cop a dalt, es va a l'esquerra 
encara per sobre el port. 

0:04 0:09 0,600 

Caleta de Pepo.- Es baixa a ran de mar i es va pel camí de ronda tot pujant unes escales; al davant d'una fita 
de costa es deixen les escales i es va cap a la dreta. Més endavant es deixa un xalet a la dreta i es continua pel 
camí de ronda. El camí és una mica irregular, però sempre té continuïtat. Cal estar atents per a no equivocar
se i envair alguna propietat privada. 

0:13 0:22 1,300 

Cala Bon Caponet.- Es travessa el barranc i es puja; tot seguit es creua un pista i es baixa a la platja. 

0:03 0:25 1,500 

Platja de Bon Capó.- Es va pel camí de ronda. 

0:07 0:32 2,100 

Drassana.- A l'esquerra hi ha una antiga drassana. 
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0:02 0:34 2,200 

Bifurcació.- Es deixa la costa i es passa per entremig de dos edificis; es va pel costat del port de l'Estany, tot 

revoltant-lo. Bona vista sobre la Serra de Cardó. 

0:06 0:40 2,700 

Carretera.- Es va a l'esquerra, sud. 

0:03 0:43 2,950 

Carretera (al Port de l'Estany).- Es va a l'esquerra. 

0:05 0:48 3,300 

Port de l'Estany.- En arribar a la platja es va a la dreta pel camí rera costa. 

0:09 0:57 3,800 

Bateries de costa.- A l'esquerra queden uns emplaçaments d'antigues bateries de costa. 

0:03 1:00 4,000 

Platja de Port Olivet.- Es travessa i es pren el camí de ronda, irregular i una mica elevat sobre el mar. 

0:13 1: 13 4,800 

Platja de Santes Creus.- Amb una llacuna d'interès ecològic, ja que hi viu un tipus de cargol endèmic. Es va 
al sud-oest, es travessa i se segueix pel camí de ronda. 

0:04 1: 17 5,050 

Platja de la Llenya.- Es deixa a l'esquerra. A 100 metres hi ha una guingueta a la dreta. 

o: 11 1 :28 5,800 

Urbanització El Hidalgo.- Es deixa a la dreta i se segueix pel camí de ronda. Es travessa un barranc i en pujar 
per l'altre vessant es va a l'esquerra. Restes de trinxeres. 

0:09 1 :37 6,200 

Platja de l'Estany Podrit.- Es travessa, es va al sud-oest pel camí de ronda, que es fa una mica escabrós, enca
ra que mai queda tallat. Aquest és un tram salvatge i de gran bellesa. 

0:18 1 :55 7,550 

Platja.- Al començament de la Punta de l'Àliga al peu d'uns xalets; es continua pel camí de ronda entre els 
xalets i el mar. 

0:10 2:05 7,950 

Bifurcació.- Es deixa a la dreta una pista enquitranada d'accés en una finca, es va al sud-est, a l'esquerra. El 
camí puja i baixa tot cercant els punts de pas i vorejant la Punta de l'Àliga. Atenció als senyals. 
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0:10 2:15 8,500 

Bifurcació.- Es deixa a la dreta un corriol que puja a la urbanització, es creua un barranc. Poc després es dei
xen a l'esquerra unes escales que baixen cap al mar. El camí continua estant una mica malmès. 

0:05 2:20 8,850 

Roca de l'llIot.- Forma una petita península, d'una especial bellesa. S'hi passa molt a prop i es puja al nord 
per unes escales, es va a cercar el camí de ronda i tot seguit es baixa per passar ran de mar. (En cas de forta 
tempesta es pot anar pel camí de ronda que va molt endins de la finca). 

0:10 2:30 9,400 

Platja de l'Àliga.- Començament del PR-C-80. Es travessa i es va per un carni que puja i va a buscar el camí 
de ronda per sobre del penya-segat, el qual torna a estar en bon estat. 

0:05 2:35 9,850 

Platja de Moros.- Sense arribar al final de la cala, cal cercar un carni a l'altre costat que puja ràpidament fent 
unes llaçades. Des d'aquÍ fins el punt quilomètric 10,700 pot mancar senyalització en algun tram. En cas de 
dubte, convé seguir sempre el més a prop possible del mar. 

0:04 2:39 10,000 

Escales.- Es deixen a mà esquerra, són un accés a la platja. El sender va pel camí de ronda. A 100 metres en 
un rep là es deixa un carn Í a mà dreta. 

0:09 2:48 10,700 

Bifurcació.- Es deixa un corriol a mà dreta. Abans d'arribar a la via del tren es va a l'esquerra i es baixa a 
Cala Pins, se segueix el camí de ronda entre el mar i la via per terreny irregular. Més endavant es baixa ran 
de mar per passar per sota d'uns xalets i es continua sempre prop del mar. No hi ha, per tant, possibilitat de 
pèrdua. 

0:27 3:15 12,150 

Platja de Santa Llúcia.- Es va per la carretera d'accés, preferentment pel carni de fusta per a vianants. 

0:05 3:20 12,450 

Platja Morro de Gos.- Se segueix pel passeig marítim, totalment restaurat. 

0:05 3:25 12,750 

Cala La Buena.- Es travessa i es va per sobre del penya-segat. 

0:10 3:35 13,350 

Escales .- Es pugen unes escales i es passa pel davant del bar-restaurant Perales, es va a l'oest; en arribar a la 
carretera es gira a l'esquerra i per unes escales es baixa a la sorra. 

0:08 3:43 13,850 

Platja de Cap Roig.- Sense trepitjar la sorra, es va pel costat del mur d'una finca vers el sud-oest per unes 
malmeses escales. Més endavant es passa pel Cap Roig. 
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0:14 3:57 14,600 

Cala Maria.- Se segueix pel camí de ronda. 

0:10 4:07 15,550 

Cala Baconé.- S'hi arriba per una escala de fusta que baixa fins a la platja. El GR-92 continua ran de mar pel 
camí de ronda. Més endavant s'entra a l'Ampolla, es passa per la platja dels Capellans, pel carrer Mar, carrer 

Banys, i carrer Vista Alegre, sempre ran de mar. Es deixa el port a l'esquerra i tot passant per un pont de via
nants s'enllaça amb el passeig Ramon Pous. 

o: 18 4:25 16,550 

L'Ampolla (10 m).- Carrer Ronda de Mar. 

100 

75 

L'Ametlla de Mar - L'Ampolla 

g 
"O 50 .a +=l 
« 

..... m 
::2 

25 

o 

o 

BIBLIOGRAFIA 

1) 
.2: 
(5 
� o 
o. 

2 4 6 

� 

8 10 
Quilometratge (km) 

** GGCC. Volum 13. El Baix Ebre i el Montsià (1984) 

UI o 
el 

12 14 16 18 

* * Hipermapa de Catalunya: http://wwwl0.gencat.net/ptop/ A ppl aval cat/actuacions/territori/hipermapa. i sp 
** Topoguia del GR-92.FEEC- CS. (2004): http://www.feec.org/examples/servlet/Sender?idsender=179 

** L'Ampolla: http://www.ampol1a.orglcat/index.asp 
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L'AMPOLLA 

El poble de l'Ampolla es troba situat al fons del golf de Sant Jordi, a la badia de l'Ampolla, a l'entrada del 
port natural del Fangar. La seva platja és escarpada i forma petites cales a la banda nord, mentre que cap al 
sud, al sector dit l'Arenal, a la part septentrional del delta de l'Ebre on aquest s'adossa a l'escarpament, és 
plana i sorrenca. 

Sembla ser que aquesta zonaja era habitada a l'època ibèrica i els histori- I 

adors hi situen l'emplaçament de la ciutat hel'lènica de Lebedontia, habi
tada per la tribu dels edentants o erdets. S'hi han trobat vestigis de l'època 
romana i pre-romana com monedes, àmfores i antefixes. 

La història de l'Ampolla està estretament vinculada a la pesca i al trànsit 
marítim. A mitjan segle XVI, el Papa Adrià va embarcar-hi per dirigir-se a 
Roma. AI darrer terç del segle XIX, el progrés va començar a vertebrar el 
litoral espanyol i va acostar per tant l'Ampolla a les grans ciutats catala
nes. El 1867 s'hi va construir l'estació de ferrocarril i el primer tren va 

circular el 8 de maig d'aquell mateix any. 

En els seus orígens, l'Ampolla havia estat un antic hostal del camí ral de 

Tarragona a València. Segons antics documents, al segle XVI diverses 
famílies de pescadors ja habitaven aquest indret. A les darreries del segle 
XIX, les platges del poble van començar a ser molt apreciades per pren
dre-hi banys de mar; tant, que va arribar haver-hi un tren especial per als 
banyistes, que unia Tortosa amb l'Ampolla. 

Els grans esdeveniments de la història han tingut també incidència en la història de la vila. L'any 1917, en el 
context de la Primera Guerra Mundial, el vaixell Maxsherda fou enfonsat per un submarí alemany; corn a mos
tra d'agraïment pel suport que es va donar als nàufrags, el govern francès va regalar al poble una estàtua de 
bronze. 

Tanmateix, durant el segle XX, el principal episodi històric de l'Ampolla fou la lluita per la segregació. El 16 de 
gener de 1937, el Diari Oficial de la Generalitat va publicar un decret en el qual disposava la segregació de la 

barriada de l'Ampolla del terme del Perelló, per tal de constituir-se en municipi independent. L'any 1938, 
l'aprovació del Decret de Burgos va derogar tota activitat del govern republicà, i amb ella, va paralitzar el decret 
pel qual es disposava la segregació de l'Ampolla. 

Després del període franquista es va donar un nou 
impuls a la voluntat segregacionista de la vila de 

l'Ampolla. El 1976 es va formar la Junta de Segre
gació, que l'any 1980 va aconseguir l'inici del pro
cés de segregació per via judicial. De totes mane
res, no va ser fins el 15 de novembre de 1989 que 
el Tribunal Suprem es va manifestar favorable a la 
creació del nou terme municipal de l'Ampolla. Tres 
mesos més tard, el 28 de febrer de 1990, amb una 
nova sentència del Tribunal Suprem, es va con
cloure el procés d'autogestió del poble de 
l'Ampolla corn a municipi de Catalunya, consti
tuint-se l'Ajuntament el dia 5 de maig de 1990. 

L'església parroquial, dedicada a Sant Joan Baptista, fou bastida al segle XX. 

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