
9è PESSEBRE GECT – Desembre 1989 

  
  
Dia Recorregut        Hores Km 
  
16 Reus – Vilaplana – La Mussara – Siurana – Cornudella 11 
  
17 Cornudella – La Morera – Barrots – Piló dels Senyalets   7 
          ----- 
 Totals         18 
  
 Participants:19 
  
  

Primer dia. Sortim de 
Reus a les 6 del matí,  
pel GR 7.2, el camí de 
Prades. Passem per 
Castellvell i al coll de la 
Batalla ens desviem a 
l’esquerra per la pista cap 
a Vilaplana. Fa un dia bo 
i sense fred. Pel bonic, 
empedrat i humit camí de 
les Tosques, avui PR 88, 
pugem en direcció al nou 
refugi de La Mussara. 
Seguint el nostre camí, 

pugem al bosc a trobar el GR 7 al coll de l’Augustenc i el seguim en direcció 
oest.  
  
  
  
A la baixada al mas dels Frares 
fem el dinar. Després seguim 
baixant per la pista del Gorg. A 
la llera del riu Siurana deixem el 
GR i prenem el caminoi que ve 
per la dreta de riu i que després 
passa al costat esquerre. 
Alguna marca trobem fins que 
arribem a una pista que baixa 
d’Arbolí amb un cartell 
indicador. És una zona obaga i 
humida al mig del bosc amb 
moltes espècies caducifòlies. Sortim al molí de l’Esquirola i per la pista agafem 
el grau de la Trona de forta pujada a Siurana, on arribem a les 5 del vespre, 
quan el sol s’amaga darrera les muntanyes. Pel camí antic baixem a Cornudella 
a les fosques, amb l’ajuda dels frontals.   
  



  
Són les 7 de la tarda 
quan som a Cornudella. 
Per sort tenim un bon 
recer, la fonda El Racó, 
on sopem i dormim per 
tal de recobrar les forces.  
  
Segon dia. Tot el grup fa 
cap a La Morera de 
Montsant, iniciant la 
pujada del cingle sud de 
la serra pel grau dels 
Barrots. Al balcó del 
Priorat podem gaudir 

d’una espectacular panoràmica de la torturada geografia de la comarca. 
  
  
  
 Abans d’arribar dalt de tot 
fem una parada i esmorzem. 
Una vegada a la Serra Major 
comença a bufar un vent que 
no ens agrada. Arriba un 
front de núvols ja anunciat. 
Treiem la roba d’abric i 
passem en una hora de la 
tardor agradable a l’hivern 
rigorós. Al Piló dels 
Senyalets col·loquem el 
pessebre just quan comença 
a ploure. Decidim ajornar la 
visita prevista al Clot del Cirer i baixem a tot drap pel grau de La Grallera fins 
La Morera, on dinem. Tornem a casa en cotxe.  
  


