
2n PESSEBRE GECT – Desembre 1982 

  
  
Dia Recorregut      Hores Km 
  
2 Reus – L’Argentera – GR 7   8  21 
  
3 L’Argentera – Colldejou – Llaveria – Tivissa 12  35 
  
4 Tivissa – Rasquera – Benifallet – Paüls  12  42 
  
5 Paüls – Mont Caro     10  30 
       ----------------------------------- 
 Totals       42  128 
  
Participants: 5 
  
 

 Primer dia. Sortim de Reus, 
passem per Riudoms, creuem 
les rieres d’Alforja i Riudecols, 
entrem en Botarell i per 
l’embassament de 
Riudecanyes arribem a 
Duesaigües i l’Argentera, on 
sopem i dormim.  
  
Segon dia. Des de l’Argentera 
pugen el portell de Trucafort i 
ens trobem amb una boira 

espessa que no ens deixa veure el camí cap a la Mola de Colldejou. 
 
 
  
A la Font Freda, sota mateix de 
la Mola de Colldejou, ens 
aturem a refer les forces i 
carregar l’aigua indispensable. 
Després de passar per Llaveria 
i rodejar els Montalts arribarem 
a Tivissa ja a les fosques. 
Soparem i dormirem a la fonda 
La Tossa.  
  
Tercer dia. Llarguíssima etapa 
que iniciem de bon matí, 
encara fosc. Deixem enrera  Tivissa, passem per l’ermita de Sant Blai i seguim 
l’ampla 
  
  



  
pista cap a Rasquera El camí 
segueix vorejant el riu Ebre 
per una zona molt bonica des 
d’on es veu l castell de 
Miravet. A Benifallet dinem i 
creuem el riu pel pas de barca. 
La llarga etapa acaba a Paüls, 
on farem cap ja de nit. 
  
Quart dia. Sortim de Paüls i 
passem al costat de l’ermita de 
Sant Roc, tot pujant fins el coll 

del Camp. Travessem el bonic i feréstec massís dels Ports seguint sempre el 
traçat del GR 7.  
  
  
Passat el coll d’Alfara, ens 
desviem del camí per assolir el 
pic Espina, amb una bonica 
vista. Seguim per la masia i 
cisterna del Marraco, on 
trobem algunes clapes de neu, 
el mateix que a les fondalades 
que anem passant. Fa sol i el 
dia és clar i fred. Tenim al fons 
el nostre objectiu, el punt més 
alt del massís, el Mont Caro, 
de 1.447 metres d’alçada, on 
posarem el nostre pessebre amb les darreres llums del dia.  
Hem fet 128 km en 4 dies. 


