
7è PESSEBRE GECT – Desembre 1987 

  
  
Dia Recorregut       Hores  
  
19 Reus/Tarragona – La Selva – L’Albiol – Prades 13 
  
20 Prades – Vilanova de Prades – Punta Curull     7 
         ----- 
 Totals         20  
  
Participants:28 
  
 
  

Primer dia. A les 5 de la matinada 
surt de Tarragona el grup 
principal. A la Selva del Camp 
s’afegeix el grup de Reus. Pel 
camí de la riera, passem el pont 
Alt pel costat del mas del Sord 
pugem a L’Albiol, on esmorzem. 
Dia de sol i calor, no sembla el 
desembre. Seguim pel coll de la 
Llebres i trobem el camí de Reus 
a Prades, que seguim. Dinem a la 

Creu trencada i al passar pel Picorandan veiem una bonica vista sobre 
Capafonts i la seva vall. 
  
  
 
 
 
Un pal indicador ens permet desviar-nos del camí 
principal i passar per la bonica ermita de l’Abellera 
abans d’arribar a Prades. Són 2/4 de 6 de la tarda. 
Mitja hora després som a la vila vermella. Fem un 
sopar de festa major al racó d’en Manelic i ens 
repartim per dormir en tres llocs diferents.    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



   
 
Segon dia. Sortim de Prades a les 
8 del matí i per la carretera 
d’Albarca i les granges de 
pollastres prenem el camí de 
Vilanova de Prades. Hi ha una 
mica de boira i fa fresca, a 
diferència d’ahir. Creuem el riu 
Montsant per un pontet de fusta i 
en dues hores som al poble, 
arrapat als contraforts de la serra 
La Llena. 

  
  
  
   
 
Un caminet surt del costat de 
l’església per pujar a la serra. A les 
onze del matí som a la Punta Curull, 
el cim culminant de la Serra La Llena, 
al costat de les antenes de 
telecomunicacions. Esmorzem 
tranquil·lament i després plantem el 
nostre pessebre i ens fem la foto de 
record. Torna a fer sol i caloreta 
primaveral. Per acabar baixem a dinar 
a Prades. 
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
El pessebre 
  
  

  
  
 


