
10è PESSEBRE GECT – Desembre 1990 

  
  
Dia Recorregut        Hores Km 
  
7 Reus – Vilallonga - Puigpelat – Alió - Santes Creus    11  37,3 
  
8 Santes Creus – Montagut – Sant Joan de Mediona    9,45  32,8 
  
9 Coves del Salnitre – Montserrat       2,40  5,6 
          ------------------------ 
 Totals        23,25  75,7 
  
Participants:28 
  
  

Primer dia. Sortim de Reus a 2/4 
de 7 pel camí de Montserrat, el 
PRC 1. Recorregut ja conegut 
per nosaltres d’altres anys. 
Passem per Vilallonga, El 
Rourell, La Massó, Vallmoll, 
Puigpelat, on trobem el GR 7.2, 
Alió i arribem a Santes Creus a 
2/4 de 6 de la tarda. Sopem i 
dormim a la fonda Grau, com 
sempre.  

  
Segon dia. Sortim a ¼ de 7 i a les 9 esmorzem a l’església vella de Montagut. 
  
  
  
Aquest tram del camí no passa 
per pobles, segueix la carena 
de la serra Formigosa, entre 
boscos, i pistes, camins i 
corriols. El fred és intens i els 
temps clar i assolellat canvia, 
arriba un front polar anunciat. 
Passem fonts i masíes i a les 4 
de la tarda som a Sant Joan de 
Mediona mentre comença a 
ploure fort i seguit. Després 
d’esperar una bona estona per 
veure si escampa, decidim seguir fins Piera i la fonda en els cotxes de suport. 
  
  
  



Tercer dia. Degut a les fortes 
pluges de la nit, decidim estalviar-
nos el tram entre Piera i Collbató, 
molt llarg i segurament enfangat, 
amb els coneguts sifons dels 
quatre barrancs que segurament 
han de baixar plens d’aigua. 
Anem amb els cotxes a les coves 
del Salnitre i iniciem la pujada de 
la muntanya de Montserrat pel GR 
7.2. El grup és nombrós i anem a 

poc a poc. A les 9 som a les envistes del Monestir. Esmorzem a la Santa Cova i 
la visitem. 
  
  
  
A 2/4 d’11 som a la plaça del 
monestir. Mengem mel i mató 
com fa 10 anys. Amb el funicular 
pugem a Sant Joan i plantem el 
pessebre del nostre desè 
aniversari al mateix punt que l’any 
1981. 
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
El pessebre 

  
  


