
CAMINS AMB ENCANT I SALUDABLES       
 
Itinerari GR 92 (Ampolla, Ametlla de Mar i el Delta de l’Ebre -Baix Ebre-) 
 

 
 
Cala Baconé 

La Mediterrània, la pedra, els 
camins de ronda, ... 
 
Dades bàsiques: 

 L’itinerari correspon a u n 
tram del sender de llarg 
recorregut GR 92 
(‘Sender Mediterrani’). 
Amb una longitud 
d’uns17 Km 

 Diferències de des nivell: 
petites  

 Dificultat: poca, però s’ha 
de tenir cura amb els 
penya-segats 

 Paisatge: el mar i bosc 
mediterrani 

 Aspectes sanitaris: convé 
portar barret i aigua, 
sobretot pels més petits. 

 
 

1.- Valors naturals i històrics 
 
El camí passa  per una zona inclosa al Programa d’Espais d’Interès Natural (PEIN 1992), 
entre el Barranc de Santes Creus i la Punta de l’Àliga. 
 
L’àrea correspon a una de les darreres zones costaneres de Catalunya que encara 
conserva una bona part de la bellesa del litoral mediterrani. Hi predomina la costa de tipus 
erosiu, amb abundants penya-segats, no gaire alts però prou espectaculars i cales amb 
còdols, sent escasses les platges arenoses. 
 
En la vegetació submarina està ben representada la fanerògama Posidònia. A nivell 
terrestre, es limita  a una estreta franja entre els cultius (molt abandonats i amb predomini 
del garrofer) i la línia litoral: pi mediterrani, màquia de garric i margalló, romaní, bruc 
d’hivern,  llentiscle, etc. 
 
La zona pateix també la proliferació de segones residències com la urbanització de Cap 
Roig. 
 
Per l’Ampolla passava la Via Augusta. 
 
El topònim Santes Creus ve donat perquè monjos d’aquests monestir de l ’Alt Camp van 
regentar durant segles l’Hospital medieval de la Font del Perelló, situat al vessat sud del 
Coll de Balaguer. 
 
 
 
 



2.- L’itinerari 
 
 Caminant bora mar es descobreixen cales solitàries i racons sorprenents, antics camins de 
ronda per vigilar la costa i poder accedir a les torres de guaita, caps com la Punta de l’Àliga, 
Morró del Gos, Cap Roig (on destaca el seu penya-segat), Punta de Pinyana, etc. 
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