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Síntesi del recorregut 
 
 
 
L’itinerari del tomb de l’Anella Verda  segueix camins de la xarxa de Camins de Tarragona. 
Els camins estan senyalitzats amb les marques grogues de la xarxa o, quan en algun tram 
coincideixen amb l’itinerari dels senders de la FEEC, amb les blanques i vermelles dels GR o 
amb les blanques i grogues dels PR. Els encreuaments importants estan senyalitzats amb 
banderoles que mostren els noms dels camins i els indrets que connecten. 
 
El recorregut complet són 34 km. L'anada fins al Gaià es pot fer tant a peu com en bicicleta. 
La tornada per la costa, però, està reservada als caminadors. Una bona idea és utilitzar el 
transport públic (autobús urbà o tren) per fer el recorregut per trams. 
 
El recorregut comença al parc del riu Francolí  i segueix cap amunt pel curs del riu. Poc 
abans d'arribar a Sant Salvador, sota el pont de l'autopista, es va a l'esquerra i es travessa la 
carretera nacional per sota, aprofitant el pontet de desguàs del barranc. Es troben, tot seguit, 
els jardins del parc del  Pont del Diable  i el gran aqüeducte romà. Es continua per vells 
camins de carro i es passa pels grans masos dels Arcs, de Granell i de Pastor , tres 
exemples de la vitalitat del camp agrari de Tarragona en altres temps i de la dissort actual. Es 
deixa, a la dreta, el comellar del Moro  i es creua la carretera dels Pallaresos (TP-2031).  
 
Es puja fins que es troba la urbanització de Mas de Panxer  i es va avall en direcció al 
Rodolat . Es troba el camí de Mas Enric i es continua amunt fins als Alts de la Bassa Closa , 
indret rebatejat com el Gurugú  en record d'una cèlebre i trista batalla de la guerra del Marroc. 
Es baixa cap al mas de la Creu , on resta ben visible la torre de defensa, i tot seguit es passa 
a tocar del mas de Sorder , amb la seva elegant cúpula, que mereixeria millor sort. Més 
endavant es passa pel mas de Cosidor , prop del mas del Mèdol, i per la pedrera romana del 
mateix nom. L'arribada a Ferran  és especialment bonica, amb la fèrtil vall del Gaià als seus 
peus. Ben aviat es troba el riu Gaià  i se l’acompanya fins a la desembocadura (tant de bo 
recuperi aviat el cabal ecològic que molts reclamen).  
 
A tocar de mar es troba l'antic poble fortificat de Tamarit , que sembla més un castell que una 
població i que recorda els segles en què tota la costa catalana patia les incursions dels 
pirates barbarescs procedents del nord d'Àfrica. Tot seguit s'arriba a un tram de costa 
encisador, amb restes encara d'alguna caseta de carrabiners. Es continua pel passeig de 
ronda de la muntanya de Sant Joan  i s'arriba a la platja de la Móra . El camí de ronda que 
connectava la platja i la torre de la Móra és ara dins el càmping. Mentre no es condiciona un 
bon pas, el personal informa amablement els caminants del recorregut més adequat per 
creuar-lo i tornar a reprendre el camí que ressegueix el litoral. 
 
S'entra, tot seguit, a la costa del bosc de la Marquesa . És un espai molt valuós i 
especialment fràgil, que continua essent propietat de la família de la marquesa, que va decidir 
rebutjar una substanciosa oferta econòmica per urbanitzar-lo. El pas públic es limita al 
senderó que passa a tocar de la costa. Es deixen enrere les precioses cala de Becs i cala 
Fonda i s'arriba, tot seguit, a la punta de Creueta , on sorprenen les restes d'una antiga 
pedrera romana i on comença la gran platja Llarga , especialment estimada per la gent de 
Tarragona. A l'altre extrem es troben les roques del Morrots , un espai de penya-segats molt 
interessant que amaga la platgeta dels Capellans  i que connecta amb la platja de la  
Savinosa . 
 



El trànsit que voreja el perímetre de l'antic sanatori de la Savinosa presenta algun punt delicat 
que cal tenir en compte si s’hi va amb nens, mentre no es condicioni adequadament. S'arriba 
a la platja de l'Arrabassada  i es continua seguint el passeig fins a arribar al petit parc de la 
Punta Grossa , on es pot recuperar un tram ben bonic del camí de ronda que baixa fins a 
travessar la petita platgeta dels Cossis  i connecta, finalment, amb la punta del Miracle . 
 


