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Itinerari pensat per fer-lo en família, de menys de vuit
quilòmetres de llargada i d’unes dues hores de durada,
sense comptar aturades i a un ritme normal d’excursionista. No hi ha cap tipus de desnivell, el recorregut és
molt planer i no presenta dificultats específiques.
La ruta discorre a través d’una petita zona agrícola
anomenada Mars Mortes, nom que prové de les aigües
estancades que es formaven antigament a la plana
amb el moviment de la línia de la costa. En aquest
indret us trobareu amb el món de la pagesia i, a
l’ombra de la xemeneia de la Tèrmica, podreu observar
una forma d’energia no tan contaminant (una bomba
d’aigua que fa servir la tracció animal).
Tot seguit arribareu a la costa, on podreu gaudir de
la mar, de la remor de les onades que trenquen i de
la seva olor característica, tot passejant pel passeig
de la Mar Mediterrània o per la sorra de la platja de
la Mota fins a l’espai natural de la desembocadura
del riu Foix. L’espai forma part de la Xarxa Natura 2000
de la UE i va ser declarat zona d’especial protecció per
a les aus. En aquest preciós indret s'han habilitat uns
miradors perquè els visitants puguin gaudir d'aquest
espai sense que això perjudiqui els ocells ni la vegetació.
Després de gaudir del passeig Marítim, enfileu cap a la
muntanya, passeu la via del tren i als jardins de Gaudí
uns gronxadors faran les delícies dels més menuts. Per
acabar l’itinerari podeu fer una visita a l’exposició
permanent dedicada a Charlie Rivel, ubicada al costat
de l’Oficina de Turisme, a la plaça del Castell.
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Bardají
Bardají
Fàcil.
Horari: Dues hores, a peu.
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Creueu la plaça del Castell i baixeu per les escales,
i després, gireu a la dreta pel carrer Joan Roig i Piera. Horari: inici

2

Gireu a l’esquerra pel carrer de l’Estació per creuar la C-31
pel pas de vianants i després, continueu pel carrer paral·lel
a la carretera.

3

Baixeu pel carrer de Tarragona i arribeu fins al pont per
creuar el riu Foix. Opcional: creueu pel riu

4

Agafeu el sender sense asfaltar, que es troba a la dreta.

5
6

12 Deixeu el carrer de Sant Pere a l’esquerra per passar
per la zona de la desembocadura del Foix.

7

Continueu sempre recte en direcció a la Tèrmica, passant
per davant del maset. Horari: 30 minuts

13 Aneu fins al passatge Fluvial i gireu a la dreta en
direcció mar.

8

Gireu a l’esquerra en direcció a la via del ferrocarril i
continueu avançant en paral·lel a la via. Passareu a tocar
de la xemeneia de la central Tèrmica, per buscar el pont
que passa per sobre la via. A l’altura de la xemeneia hi ha
la bomba d’aigua de tracció animal.

14

9

Passeu per sota el pont per girar a la propera a la dreta,
continueu girant a la dreta per creuar la via del
ferrocarril per sobre i continueu recte fins al mar.

16 A l'altura de la via del ferrocarril, gireu a l'esquerra per
l'avinguda 11 de Setembre.

10

Gireu a l’esquerra per enfilar la costa en direcció
Barcelona. Horari: 1 hora

11

Continueu pel mateix carrer fins a agafar el passeig de
la Mar Mediterrània.

Camí sense asfaltar, tireu a la dreta.
Continueu tot recte pel costat dels cavalls.

Mota de Sant Pere

Gireu a l'esquerra a l'altura del passeig Marítim.

15 A l’esquerra agafeu el carrer de les Roses, paral·lel al
torrent de Santa Maria.

17

Aneu per la rotonda i el pas inferior de la via del ferrocarril.
Gireu a la dreta per agafar el passeig Narcís Bardají.

18 Creueu la carretera C-31 i continueu recte. A l’esquerra
agafeu el carrer Joan Roig i Piera per pujar l’escala fins
a la plaça del Castell i arribareu al final de l’itinerari.
Horari: 2 hores

