
6è PESSEBRE GECT – Desembre 1986 

  
  
Dia Recorregut       Hores Km 
  
20 Reus – Vilaplana – La Febró – Prades    11  27 
  
21 Prades – Tossal de la Baltasana – L’Espluga  8  28 
         ------------------------ 
 Totals        19  55 
  
 Participants: 19 
  
  

Primer dia. Sortim de Reus a 2/4 de 
8 del matí pel GR 7.2, el camí de 
Prades. Fa vent i fred. Passem per 
Castellvell. Esmorzem a l’alzina del 
mas de Borbó. Al coll de la Batalla 
girem a l’oest en direcció Vilaplana. 
Pel camí de les Tosques, ens 
aturem una estona als replans on hi 
ha el petit salt d’aigua. Pujada forta 
fins el poble abandonat i enrunat de 
La Mussara, on bufa un vent molt 

fort. Tot seguit, pugem al bosc fins el coll de l’Augustenc on ens desviem cap 
els avencs.   
  
  
 
  
Portem 7 hores de camí tranquil quan s’aturem 
més d’una hora per dinar als avencs de La Febró. 
Després visitem la cova. Baixem pel senderó fins 
el poble de La Febró, on s’aturem a fer un cafè. 
Ens atrau l’atenció el senglar engabiat a 
l’aparcament de l’hostal de La Perdiu. Arribem a 
Prades a 2/4 de 7 de la tarda, completament fosc. 
Sopem escudella a cal Manelic i dormim a cal 
Cisterer.  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



  
Segon dia. Sortim de Prades a 2/4 
de 9 del matí i seguint les marques 
blaves assolim el coll del Bosc i 
pugem pel vessant nord fins el 
Tossal de la Baltasana, de 1.201 
metres, punt culminant de les 
muntanyes de Prades, on posem 
el nostre pessebre. La boira tapa 
el paisatge i bufa un vent força 
violent. Fem les fotos i no s’hi 
estem gaire.   
  

  
  
  
  
A les coves del Perotis esmorzem 
al recer. Després seguim el GR i 
al collet del Coster d’en Perroi 
trenquem a l’esquerra pel barranc 
de Castellfollit. A la casa forestal 
prenem la pista a La Pena. Dinem 
a la font dels Boixets i en acabar 
agafem la senda del Colom que 
ens baixa pel barranc de Sant 
Bernat fins Les Masíes i 
L’Espluga de Francolí, on agafem 
el tren que ens tornarà a Reus a les 8 del vespre, cansats i feliços. 
 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
El pessebre 


