22 de GENER del 2022
92èna etapa de L’ESPIRAL CATALANA
SALOU - TARRAGONA

Excursió del 18 de desembre: Tarragona - Torredembarra

22 de gener 2022: Salou – Tarragona 16 km
Desnivell de pujada 206 m i de baixada 156 m.

PROPERA SORTIDA
19 de febrer Torredembarra – Sant Salvador 14 Km. dificultat baixa
Coordinador Jordi Ros Tel. 646299894 , c/e : jorgeros1951@gmail.com
Associació Excursionista d´Etnografia i Folklore
Avinyó 19 pral. 08002 Barcelona tel. 933 022 730 c/e: infoaeef@gmail.com - www.aeef-barcelona.

Perfil de desnivell

L'excursió d'avui comença a la platja Els Pilons de Salou en direcció
a l'av. del Batlle Pedro Molas, és una àmplia avinguda que passant
davant de Port Aventura ens portarà a la població de Vila-Seca que
es troba a 5 Km de la sortida, la creuarem i sortirem d´aquesta
població per un pas elevat al costat de l´estació de RENFE,
travessarem un polígon industrial i més tard l’autopista A7 per un
pas inferior. Seguirem per un camí a través de camps fins a la
població de La Canonja (Km 9,5), després Bonavista (Km 11) i
Torreforta (Km 13) darrera població abans d'arribar a Tarragona
final de l'etapa d'avui.

Salou: Salou és una
localitat turística de la
Costa Daurada. Fundada
pels grecs al segle VI aC,
la ciutat va constituir un
destacat port comercial
durant l'Edat Mitjana i
l'Edat Moderna. Donades les excepcionals condicions del port
natural de Salou, protegit pel cap de Salou, el lloc es va convertir en
un dels ports més importants de la Corona d'Aragó, importància que
prevaldrà fins al segle XIX. Al llarg de segle XX Salou es va convertir
en un important centre turístic, condició que manté en l'actualitat.
En els anys 1970, un ampli moviment popular i organitzat promourà
el procés de segregació de Salou respecte de Vila-seca, que
culminarà el 30 d’octubre de 1989 amb una sentència de Tribunal
Suprem que concedeix la independència administrativa de Salou.

Vila-Seca és un municipi de la comarca del
Tarragonès. Fins al 1980 va mantenir el seu
anterior nom de Vilaseca de Solcina.
Després d'una llarga polèmica el 1980 Salou
es va segregar de Vila-Seca.
La Canonja fou un municipi de la
comarca del Tarragonès fins a l'any
1964, quan passà a formar part del
municipi de Tarragona.
El 15 d'abril del 2010, pel vot
unànim de tot el parlament català
es va aprovar el projecte de llei pel qual La Canonja se separava de
Tarragona i es constituïa com a municipi independent.
Tàrraco (Tarragona) va ser una antiga ciutat romana. Durant
l'Imperi romà va ser una de les principals ciutats de Hispània i capital
de la província romana Hispània Citerior o Hispània Tarraconensis.
El nom complet de la ciutat era Colònia Iulia Urbs Triumphalis
Tàrraco.
Tarragona actualment és una
ciutat portuària. Conserva
moltes ruïnes antigues, com la
colònia romana de Tàrraco.
L'amfiteatre Romà és una
sorra del segle II davant del
mar Mediterrani, i queden
vestigis del Fòrum als carrerons de l'antiga ciutat emmurallada medieval

