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El Roquer de Torredembarra, malgrat haver construït un port al seu davant, continua sent
un espai especial pels torrencs i les torrenques. Mirarem en tot el recorregut de no acostar-
nos als penya-segats pel perill que hi ha de caure. Començarem el nostre recorregut pel
racó més emblemàtic: la Roca Foradada.

David Martí

Visites guiades gratuïtes:
Cada primer diumenge de mes
a les 9 del matí, surten de Cal
Bofill, Centre d’Activitats
Mediambientals.

Visites guiades concertades:
A Cal Bofill, Centre d’Activitats
Mediambientals.

• Parades bus urbà de Torredembarra “Port” i 
“Plaça Semma”.

• Estació de tren Torredembarra i Parada “Estació
de tren de Torredembarra” de la companyia

“Penedès”, a 15 minuts caminant en direcció
Tarragona pel Passeig Marítim fins al
punt de partida.

R

GEPEC
Grup d’Estudi i

Protecció
dels Ecosistemes

del Camp

NORMES DE COMPORTAMENT
Encara que sigui un penya-segat, no podem caminar per tot arreu, de
nosaltres depèn que continuï sent un tram de litoral especial. Mirem
de caminar bé per l’itinerari marcat , no acostant-nos a ran de mar.
És molt important si volem continuar conservant la bellesa d’aquest
espai natural. Gràcies per entendre-ho!

És especialment important no trepitjar cap espai rodejat de vegetació.
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PLATJA DE TORREDEMBARRA

EL ROQUER DE TORREDEMBARRA
ÀREA
DE MEDI
NATURAL
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PER A AMPLIAR AQUESTES INFORMACIONS:
• Cal Bofill, Centre d’Activitats Mediambientals · Regidoria de Medi Ambient

Ajuntament de Torredembarra · Pg. Colom, 50 · 43830 Torredembarra
Tel. 977 641 672 · calbofill@ajtorredembarra.org o www.torredembarra.org

• Generalitat de Catalunya: www.gencat.net/mediamb
• GEPEC-EdC dels muntanyans-gorg: www.gepec.org/muntanyans

PER COL·LABORAR:
• Comissió de Medi Litoral del Consell Municipal de Sostenibilitat. És un espai municipal

de participació ciutadana centrat en els ambients litorals de Torredembarra. Es reuneix
un cop al mes. Per a més informació dirigiu-vos a la Regidoria de Medi Ambient, amb

 seu a Cal Bofill, Centre d’Activitats Mediambientals.
• El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp (GEPEC-EdC) organitza des de fa
 més de 20 anys accions i activitats formatives, lúdiques, d’estudi i de conservació de
 l’espai natural. Es pot visitar la seva web i també adreçar-se per email a litoral@gepec.org.

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
Regidoria de Medi Ambient

CENTRE D’ACTIVITATS
MEDI AMBIENTALS
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DINS DE L’ITINERARI

Rec de Sant Joan5

Cap Gros6

Frarot7

Punta de la Llanxa8

Bufador9

Codolar10
URBANITZACIONS

Els Munts4

Port1

EDIFICACIONS

Cal Bofill, Centre d’Activitats
Mediambientals

2

La Casona, Patronat Municipal
de Turisme

3

3 2
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Accessos

Platja del Canyadell16

Far11

Punta de la Galera12

Cova de la Galera13

Rellotge14

Bramadora15

Platja

Vegetació

Espais altament artificialitzats Itinerari
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Per trobar la Roca Foradada caminarem des de
l’entrada del port arran del Roquer, però no
pujant per l’itinerari, sinó a l’alçada de les ins-
tal·lacions del port. Abans de deixar a mà esque-
rra el bloc comercial, resseguint la paret del
Roquer, trobarem una cova amb un petit llac al
seu interior. Aquesta cova donava a la mar i era
lloc predilecte de molts vilatans i turistes per
banyar-se. Ara l’aigua que hi ha és dolça per
filtració dels freàtics terrestres.
Si recuperem les nostres passes fins a l’inici del
Roquer, trobarem un petit arc de roca. Aquesta
era l’entrada d’aigua marina que era menada
cap a unes salines al davant d’on ara hi ha
l’estació del tren. La sèquia que portava l’aigua
marina es deia el Rec de Sant Joan. Aquest lloc
era conegut com el Racó de l’Arc. Probablement
el seu nom es deu a una tècnica de pesca molt
antiga que fins a la primera meitat del segle XX
encara s’utilitzava en aquest indret.

Remuntarem el camí empedrat senyalitzat amb
una barana deixant a mà esquerra uns pins
blancs (Pinus halepensis). Ja en terreny de baixa-
da, deixarem a l’esquerra una olivera (Olea euro-
paea) i a mà dreta un altre pi blanc però més
gran que els anteriors.  Passat aquest pi podrem
veure bufalaga (Thymelaea hirsuta), un planta
força curiosa amb el seu aspecte sempre decai-
gut. A la nostra dreta, al revolt, deixem els xalets
per trobar-nos amb una tanca amb unes “M”.
És la finca Mercadé amb un jardí fantàstic.

Amb el terreny pla i abans de fer una “S” , veurem
que hi ha una porta arcada força curiosa de la
finca Mercadé. Entrem en una zona de pins blancs.
Veurem les primeres atzavares (Agave americana).
A mitja alçada de la “S” veurem unes escales molt
llargues d’estil modernista que creuen aquests
jardins. Estem passant per damunt de la Roca
Foradada. En acabar aquesta “S” trobem, en camí
ascendent, el Cap Gros (esmentat pel rei Jaume
I) que, vist de costat, recorda el perfil d’una per-
sona. És perillós acostar-s’hi pel risc de caure.

Per l'esquerra puja un camí del port però nosaltres
continuarem per les escales de pedra i ciment de la
nostra dreta. Passarem dos matolls grans de ginesta
(Spartium junceum) que deixarem a mà esquerra. Vora
les escales observarem vegetació ruderal com l’olivarda
(Inula viscosa) i altres alegries per a la vista.Quan acaben
aquestes escales, a mà esquerra trobarem un pi blanc,
una figuera de moro (Opuntia ficus indica) i també
veurem que finalitza el port i que la mar passa a remullar
les pedres del Roquer. A mà dreta, s’acaba la finca
Mercadé i continuen els xalets a primera línia de mar.

En aquesta roca, just abans d’arribar a la Cala Canya-
dell, trobarem una segona pedrera romana de la qual
sembla que es van extreure els blocs per a la cons-
trucció de la Vila Romana dels Munts. La pedra es
feia arribar per mar. La petita i suau entrada a la mar
de mà esquerra rep el nom de la Bramadora.  Rere
aquesta cala, compartida pels municipis d’Altafulla
i Torredembarra, tenim el Bosquet del Canyadell, una
pineda de pi blanc plantada sobre unes terrasses
agrícoles que recorden que, a principis del segle XX,
els Munts eren camps de conreu de secà.

El camí pla ens portarà vora un carrer a mà dreta que
ens menaria cap a la plaça Sol Raig, però nosaltres
continuarem recte.
Just a l’alçada on s’acaba el port, trobarem que el penya-
segat es transforma en una falca punxeguda que es
clava en l’aire. És la Punta de la Llanxa.  Un cop deixem
a mà dreta la paret blanca i unes atzavares, veurem la
part més elevada del Far. Entre dos pins i un xalet blanc
superem uns grans esglaons de pedra corresponents
a una antiga pedrera. Continuem caminant. Fent baixa-
da per la roca nua, arribarem al punt més proper a
l’aigua de mar del Roquer: el Codolar, que té una bauma,
sens dubte formada per l’erosió marina.
Al final de la baixada, haurem d’escollir entre un camí
a mà dreta que fa pujada i que mena cap al carrer del
Codolar i  un altre, un corriol que, en forma d’”S”, puja
a mà esquerra. Després d’un pla i una pujadeta arri-
barem al peu del Far de Torredembarra. Obra de Josep

Llinàs, és el més alt de Catalunya i el darrer construït
al segle XX. La Roca sobre la qual s’assenta és la Punta
de la Galera. A mà dreta deixarem uns jardins i troba-
rem uns pins de gran alçada vora l’avinguda de la
Galera que hi desemboca. Baixant arribarem, també
per l’esquerra, a l’avinguda Canyadell, fins arribar a
la roca mare. A la nostra esquerra, veurem una gran
roca que per recordar un enorme rellotge de sol és
anomenada localment com a “el Rellotge”.

En aquesta ombrosa pineda podrem fruir d’espècies
pròpies del bosc mediterrani com el llentiscle (Pistacia
lentiscus), la rogeta (Rubia peregrina) o l’esparreguera
(Asparagus officinalis). Pujant entre la pineda arribarem
a un altre punt de l’Avinguda del Canyadell. Aquest és el
final del nostre itinerari, des d’on recomanem tornar
sobre les nostres passes per descobrir llums, perspectives
i panoràmiques amagades quan fèiem el primer sentit
de la nostra marxa.
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