DE L’AMPOLLA A L’AMETLLA DE MAR
Baix Ebre
L'Ampolla, el Perelló i l'Ametlla de Mar pels camins de ronda (GR 92)
Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS

16 km
275 m
fàcil
1 de novembre de 2013
ICC (1:50.000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5578749

Fàcil i llarga passejada seguint un dels trams del GR-92. El desnivell acumulat és
difícil de calcular. Malgrat que no hi ha grans ni sobtats pendents i en conjunt
resulta suau, tot l’itinerari és un pujar i baixar constant per la dent de serra de
l’orografia del Golf de Sant Jordi.
Cal comptar amb l’avantatge afegit de començar i acabar en poblacions amb estació
de tren i disposar d’una freqüència horària acceptable.
Bona part de l’itinerari va ran de mar i mai s’allunya gaire de la línia costanera.
Passareu per una munió de platges, cales i caletes: rocalloses, de còdols o
sorrenques. Per això no és gens recomanable realitzar-lo en ple estiu. O en dies de
maror. O quan bufa el vent de dalt, mestral o cerç, tant habitualment fort en
aquestes contrades.
Algunes raconades conserven encara cert encís, però no espereu paratges idíl·lics:
bona part d’aquest litoral és densament urbanitzada i també aquí hi trobareu bons
exemples del producte d’aliar cobdícia i política.
Pel que fa al camí també hi trobareu diversitat de situacions. Trams absolutament
urbanitzats, alternats amb corriols i senderes i altres on el camí de ronda ha sigut
curosament arranjat. Però també indrets on no n’hi ha o, si n’hi havia hagut, se l’ha
emportat alguna llevantada.
La senyalització és en general deficient. Especialment la vertical. En travessar
zones tant concorregudes fa que hi hagi nombroses cruïlles i ramals, no sempre
ben senyalitzats. Cal estar atents i, si passades unes desenes de metres no
recupereu els senyals del GR, aneu per mal camí, torneu enrere.
Per aquesta mateixa raó és difícil fer una ressenya acurada de l’itinerari que no
resulti carregosa.
Nota: la durada total del recorregut cal escurçar-lo en poc menys d’una hora,
temps que vàrem perdre errant el camí entre Cala Garretes i Cala Moros i retornant
per a localitzar el correcte. Es van ajuntar una senyalització enganyosa amb el fet
que el GR te un nou traçat, diferent del que vàrem obtenir de la pàgina de la FECC.
El temps efectiu de marxa, descomptant parades, està sobre les 4h 30’.
Toni Planas

