DE LA PLATJA LLARGA A LA DE LA MORA PEL BOSC DE LA
MARQUESA
Tarragonès
Temps: 2:45 h. Distància: 8km. Itinerari parcialment circular. Parcialment senyalitzat amb
pintura de color vermell o taronja.
Ens situem a la platja Llarga de Tarragona on hi arribem per la carretera N-340 on trobem
una entrada senyalitzada per la TV-2038, gairebé per sota d’un pas elevat de peatons sobre
la N-340, amb baranes blaves. A l’entrada de la platja hi ha un aparcament.

00:00 h. Recorrem la platja Llarga de Tarragona veient al fons els pins del
bosc de la Marquesa, on hi arribem en uns vint minuts.

Hi entrem per un camí de sorra que discorre amb suau pujada sota els pins.
De tant en tant guaitem pels penyasegats per contemplar la costa, amb cales
on és habitual la pràctica nudista. Seguint el camí principal trobem un curt
tram empedrat.
00:33 h. Arribem a una pista ampla amb un camp de garrofers. Nosaltres ens
fiquem pel camí del pinar, prop de la costa. Arribem al penyasegat i veiem una
costa roquellosa, aviat en forma de roca plana gairebá al nivell del mar. A
continuació hi ha la platja de Roca Plana cap a on devalla el nostre camí.

Després de visitar aquesta platja, tornem a endinsar-nos al bosc seguint els
senyals de pintura vermella. A l’esquerra del camí podem veure el gran clot de
l’OIi, produït per un meteorit i cobert de vegetació.
00:45 h. Al final de la platja trobem una cruïlla. Deixem el camí ample de
I'esquerra i seguim recte amunt pel bosc, fins que ens trobem, als 50 minuts
de camí, just al davant de la torre de la Móra, situada dins la tanca d’un
camping.
Aquí podriem seguir el corriol cap el mar devallant amb dificultats uns metres
per una roca molt inclinada i, al final del corriol, entrariem al camping saltant la

valla i després seguir avall pel carrer asfaltat fins arribar a una corba i saltar un
altre cop la valla per seguir la costa per les roques fins la Punta de la Móra.
Després seguiriem fins la platja de la Móra, en una hora i quart de camí.

Però nosaltres, per evitar dificultats, en arribar al davant de la torre de la Móra,
prenem cap a l’esquerra allunyant-nos de la costa i seguint la valla del
camping per enrevoltar-lo fins arribar per aquest costat fins arribar a la platja
de la Móra, també en poc més d’una hora.
A partir d’ara desfem l’últim tram del camí fins la bifurcació de la sortida de la
platja Roca Plana (punt 00:45). Trobem unes marques de pintura plana i una
cruïlla amb un pi de dues branques. Seguim cap a la dreta cap a uns camps
de cultiu amb oliveres. En trobar una pista ampla, girem a l’esquerra i trobem
una zona amb garrofers. Davant veiem el mas abandonat de Grimau amb una
gran torre de vigilancia.
02:05 h. Visitem el mas. Tacada dins les parets del mas hi ha una gran savina
classificada com a arbre monumental. Seguim la pista, que gira cap a ponent, i
passem prop de la via del tren i de la carretera N-340 fins arribar a una tanca
amb una porta metal.lica, entrada a un camping, i que no passem. El que fem
és seguir cap a l’esquerra seguint la valla fins arribar a l’extrem i entrem a la
platja Llarga prop del punt on l’hem deixat a l’anada.

Recorrem la platja per la sorra fins arribar al punt on hem iniciat I'itinerari.

