
BAIX GAIÀ

TORREDEMBARRA (Patronat de Turisme)
www.turismetorredembarra.cat      977 64 45 80

VESPELLA DE GAIÀ 
www.vespella.altanet.org       977 65 52 88

ALTAFULLA  
www.altafulla.cat   977 65 00 08

CREIXELL
www.creixell.es   977 13 81 32

EL CATLLAR
www.elcatllar.org   977 65 31 01

LA NOU DE GAIÀ  
www.noudegaia.altanet.org  977 65 52 57
 
LA POBLA DE MONTORNÈS
www.lapoblademontornes.cat 977 64 80 12

SALOMÓ
www.salomo.altanet.org  977 62 90 30

RENAU
www.renau.altanet.org  977 62 05 32

LA RIERA DE GAIÀ
www.rieradegaia.altanet.org 977 65 50 00

RODA DE BARÀ (Patronat de Turisme)
www.rodadebara.cat  977 65 77 74

MIRADORSVIEWPOINTS
El Baix Gaià disposa de diversos 

punts d’observació, com miradors, 
que permeten gaudir d’una 

vista espectacular, o cartelleres 
temàtiques, sobre: els conreus 

de la vinya i del garrofer, les 
barraques de pedra seca....

 Una plana litoral amb elevacions 
immediates que arriben fins als 

300 m. i que permeten contemplar 
des de les alçades les línies que 
dibuixen els conreus, les platges 

amb el mar a l’horitzó, els boscos i 
les esglésies emblemàtiques.

The Baix Gaia has several 
points of observation, such as 
viewpoints, allowing you to enjoy 
a spectacular view, and thematic 
charts, such as:  fauna and flora, 
dry stone huts...
An immediate coastal plain 
with elevations reaching up to 
300 m., offering from above 
views of the lines drawn by the 
crop, beaches with 
the sea on the horizon,
forests and emblematic 
churches.

a Muntanya 
de Sant Antoni

b Els Munts

c Castell 
de Santa 
Margarida

d Castell del 
Catllar

e Mirador de 
la Pleta 

f Castell de 
Vespella de 
Gaià

g Santuari de 
Montornès 

h Plaça del 
Mirador 

i Pujol de la 
Morella 

j Promontori 
de Barà 

k Plana de 
Peralta

l L’Argilaga 

m Tamarit

ITINERARIS

RONDA VERDA

1_
Roda de BaRà > 
La PoBLa de 
MontoRnès

5_
aLtafuLLa > 
toRRedeMBaRRa

2 _
Roda de BaRà > 
CReixeLL 

6_
aLtafuLLa >
La RieRa de Gaià

3_
CReixeLL> 
toRRedeMBaRRa

7_
La RieRa 
de Gaià >
eL CatLLaR 

4_
La PoBLa de 
MontoRnès >
saLoMó 

8_
eL CatLLaR >
Renau

6 km 
260 m de desnivell
Tram amb bon 
desnivell, que 
passa pel Torrent de 
l’Aguilera. Stretch 
with slope, crossing 
through the Torrent 
de l’Aguilera.

3  km
70 m de desnivell 
Camí de terra des 
de l’ermita de Sant 
Antoni. Dirt path 
from the Sant 
Antoni’s Chapel.

2,5 km 
30 m de desnivell
Un antic camí 
de ferradura ens 
enfilarà fins arribar a 
Creixell. An ancient 
mule track will 
help us reach 
Creixell.

5 km 
30 m de desnivell
Seguim un tram del 
traçat del riu Gaià. 
We plot a section of 
the Gaià river. 

3,2 km 
25 m de desnivell
Recorregut de trams 
dibuixats entre 
marges de pedra 
seca. Tour 
drawn between 
margins of 
dry stone. 

3,3 km 
40 m de desnivell
Camí per una 
agradable pista 
acondicionada. A 
pleasant walk along 
a concrete track.

4,4 km 
60 m de desnivell
Alterna trams de 
terra amb alguns 
molt rocosos. 
Alternates dirt 
stretches between 
some of very 
rocky.

7 km 
120 m de desnivell
Passem pel Torrent de 
Renau, arraulit sota 
bosc espès.  We go 
through the Torrent de 
Renau, huddled under 
thick forest.

AJUNTAMENTSCITY HALLS
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*** La Ronda verda és la xarxa de camins 
d’aquesta zona que comprèn una àrea de relleu 
accidentat per la presència de baixes serres i turons 
de perfil suau, en la que hi predomina un mosaic 
d’extenses masses forestals, activitats agrícoles i 
grans urbanitzacions.

Un recorregut circular, ja sigui a peu o en 
bicicleta, que ens durà a resseguir un tram del 
riu Gaià, a través de 40 km. de paratges variats, 

boscos densos de pi blanc, conreus llenyosos 
com l’avellaner i espais naturals valuosos que es 
localitzen a la faixa costanera. A més a més, el 
paisatge rural, amb un important patrimoni construït 
de masos, castells, barraques i marges de pedra 
seca marquen el seu caràcter identitari. 

La Ronda verda (Green beltway) is a road 
network in this area, comprising some rugged 
terrain, low mountains and smooth hills, which 
is dominated by a mosaic of extensive forests, 
agricultural activities and urban areas.

A circular route, either on foot or by bike, 
which takes us through a stretch of river Gaià. 40 
km. of landscapes, such as forests of white pine, 
woody crops like hazelnut and valuable natural 
areas located in the coastal strip. Moreover, the 
rural landscape, with a significant built heritage of 
country houses, castles, and dry stone stalls mark 
their identity 

40 km
circuit
circular
______

“ Puc viure la natura 
en primera persona”

“ I can feel the nature”

El Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) inclou aquelles zones que 

contenen els ecosistemes més ben 
conservats del nostre país, basats 

en l’ús sostenible dels recursos 
naturals. Al Baix Gaià en podem 

trobar a la desembocadura del riu 
Gaià, o en espais caracteritzats 
per trobar les darreres dunes i 
maresmes abans del Delta de 

l’Ebre: el Gorg (la platja de Creixell) i   
els Muntanyans de Torredembarra.               
    
    

The Plan for Areas of Natural 
Interest (PEIN) includes those areas 
that contain the best preserved 
ecosystems in our country, based 
on the sustainable use of natural 
resources. In the Baix Gaia region, 
they can be found in the mouth 
of Gaia river, or some areas 
characterized by the last dunes 
and marshes before the Ebro Delta: 
The Gorg (Creixell Beach) and 
Muntanyans of Torredembarra.

ESPAIS D’INTERÈS NATURAL

PAISATGES

NATURAL AREAS OF INTEREST

LANDSCAPES
LA PLATJA 
THE BEACH
paisatge
litoral 
coastal 
landscape

Un paisatge litoral, de passeigs 
entrelligats amb elements 
naturals aptes per el seu 
gaudi. La zona es caracteritza 
per l’existència d’una costa 
variada amb platges grans i 
petites, penya segats, dunes 
i muntanyans. La majoria de 
platges disposen de la distinció 
Bandera Blava. Així tenim la 
platja d’Altafulla, els Roquers 
(Altafulla), la platja de Creixell i 
els Gorgs (Creixell), la platja del 
Roc (Roda de Barà) o la Paella, 
Baix a Mar, els Muntanyans i 
Canyadell (Torredembarra). 
   
   
 

A coastal landscape of 
criss-crossed walks with 
natural elements suitable for 
your enjoyment. The area is 
characterized by the existence 
of a coast with large and 
small beaches, cliffs and 
dunes. Most beaches have 
Blue Flag distinction. Thus 
we have Altafulla’s beach, the 
Roquers (Altafulla), Creixell’s 
beach and Gorgs (Creixell), 
Roc’s beach (Roda de Barà) 
or the Paella, Baix a Mar, the 
Muntanyanys and Canyadell 
(Torredembarra).

*
PaisatGe deL 
GaRRofeR

*
eL BosC

La zona de la Riera de 
Gaià i Roda de Barà 
es caracteritza per la 
presència encara notable 
del garrofer, un paisatge 
secular i característic dels 
camps de secà del Baix 
Gaià.The area of Riera 
de Gaia and Roda de 
Barà is characterized by 
the presence of carob, a 
characteristic landscape. 

En els sectors occidental 
i meridional, on les serres 
mostren més pendent, hi 
predominen grans masses 
forestals principalment de pi 
blanc i les brolles de romaní. 

The western and southern 
sectors, where the hills 
have steeper forests, are 
mainly dominated by 
white pine and rosemary 
bushes.

CONSELL 
COMARCAL 
DEL TARRAGONÈS

Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa
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