
3r PESSEBRE GECT – Desembre 1983 

  
  
Dia Recorregut      Hores Km 
  
10 Reus – GR 7.2 – La Febró – Prades  10,30  25 
  
11 Prades – GR 7.1 – Mola d’Estat – L’Espluga 8,45  25 
        ----------------------- 
 Totals       19,15  50 
  
  
Participants: 10 
  

Dissabte dia 10. Sortim de Reus a 
punta de dia pel GR 7.2, el camí de 
Prades. Després de passar per 
Castellvell i la urbanització 
Picarany, ens aturem a la 
monumental alzina del mas de 
Borbó, arbre mil·lenari i punt obligat 
de parada a la dreta del camí. 
  
A partir del coll de la Batalla la 
pujada es fa forta. Creuen dues 

vegades la carretera de la Mussara, deixem enrera la font del Roure i passem 
al costat de les antenes. 
  
  
  
 
  
  
  
En arribar als plans vora el coll de les Llebres 
el vent bufa bastant fort. Passem al costat 
dels masos enrunats de l’Abelló i Joan Pau, 
deixem a l’esquerra el poblet abandonat de La 
Mussara i s’endinsem en el magnífic bosc de 
pi rojal. A partir del Coll de l’Augustenc ens 
desviem als avencs de La Febró, on entrem a 
la cova principal i la gatera.  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
Passem pel poble de La Febró 
amb les llums del capvespre i pel 
barranc de Vinaroig arribem a la 
carretera i a Prades a la fosca, a 
una temperatura de –2ºC. Sopem 
a Cal Manelic i dormim a Cal 
Cisterer. 
  
  

  
  
 
  
  
Diumenge dia 11: Sortim de Prades de bon 
matí a una temperatura de – 4º C. Dia 
assolellat i sense vent, amb molt bona 
visibilitat. Pel Coll del Bosc pugem al Tossal 
de la Baltasana, des d’on es veuen el 
Pirineus nevats. Seguim per la Roca del 
Grínjol fins la Mola d’Estat o dels Quatre 
Termes on posem el Pessebre i ens fem la 
tradicional foto de record. Seguim el GR pel 
Clot del Llop i Coll de la Mola fins el mirador 
de La Pena i la font del Deport. Agafem la 
senda del Colom fins Les Masíes, Poblet i L’espluga de Francolí. Tornem en 
tren. 
  
  
  

  
 
  
  
  
  
El pessebre 
  
  

  
  
 


