
4t PESSEBRE GECT – Desembre 1984 

  
  
Dia Recorregut       Hores Km 
  
 13 Reus - PRC 1- Vilallonga - Puigpelat – Santes Creus 10  37,3 
  
14 Santes Creus – Montagut – Sant Magí – Pontils  11 
 30,8 
  
15 Pontils – Vallespinosa – Cabra – Lilla – La Riba 11,30  37 
  
16 La Riba – Mont-ral – La Mussara – Reus   10,45 
 32 
         -------------------------- 
 Totals        43,15  137,1 
  
Participants (5): Toni Coll, Lluís Díaz, Josep Mariné, Antoni Pascual, Joan 
Porta.  
  

Primer dia. Sortim de Reus a les 7 del matí pel PRC-
1, el camí de Montserrat. Esmorzem a Vilallonga. 
Recorregut pla i a bon ritme mentre deixem enrera El 
Rourell, La Massó, Vallmoll i Bellavista. A Puigpelat 
trobem el GR 7.2 que ve de Tarragona. Creuem la 
comarca de l’Alt Camp deixant Valls i la serra d 
Miramar a l’esquerra. Al poble d’Alió s’aturem a 
dinar. El darrer tram es fa molt llarg i pesat fins 
Santes Creus, on arribem al capvespre. Passem el 
riu Gaià a gual, que, tot i el fred, ens refresca els 
peus després de la llarga etapa. Abans de sopar i 
dormir a la fonda, fem una visita al monestir 
cistercenc fundat al segle XII que acull les tombes de 
reis catalans de la corona d’Aragó.  

  
  
  
  
Segon dia. Sortim de Santes 
Creus a les 7, a les 8 ja clareja. 
La pujada al Montagut la fem a 
bon ritme Deixem enrera les 
masies de Can Parés i de 
l’Acordió. Esmorzem a la gran 
masia de Can Ros. Ens aturem 
un moment i visitem l’església 
vella de Montagut, ara en 
procés de restauració. Més 
endavant,  deixem el GR 7.2 i 
prenem el PRC 3 que ens 



porta al santuari de Sant Magí de la Brufaganya, patró de Tarragona, on 
plantem el pessebre en una balma del cingle i ens fem la foto de record.  
  
  

El pessebre. 
  
Després de visitar el santuari i les fonts, 
sortim a tota marxa per la carretera a fer 
els 5 km que ens resten fins Pontils, on 
arribem a les 6 de la tarda, ben fosc. 
Sopem i dormim a la rectoria.  
  
  

  
  
  
Tercer dia. Sortim a les 7 del 
matí, amb tot gebrat. En passar 
per Vallespinosa ens trobem 
sense voler-ho amb la matança 
artesanal del porc al mig de la 
plaça, a 0ºC. Per la costa de les 
Espases i el coll de Romigueres 
fem cap a Cabra del Camp. El 
cel es tapa. Dinem al casino de 
Figuerola i per Miramar ataquem 
el coll de Prenafeta que ens 
portarà a Vilaverd i La Riba on 
soparem i dormirem al bar La 
Galera. Jornada llarga i matadora.  
  
  
  

  
Quart dia. Pel GR 7 fem la pujada 
al mas d’en Plana i Mont-ral, on 
esmorzem a la font.  Pel Bosquet i 
el mas del Cisterer entrem al 
barranc de la font Fresca, on fem 
la darrera pujada fins la Creu de 
Noguers, que ens deixa mig morts 
amb tot el cansament acumulat 
dels quatre dies. Ara només resta 
la baixada pel GR 7.2 fins Reus, 
on arribarem a ¾ de 6 de la tarda. 

  
  


