
13è PESSEBRE GECT – Desembre 1993 

  
  
Dia Recorregut        Hores Km 
  
11 Tarragona – El Catllar – Renau - Puigpelat – Santes Creus 12 35 
  
12 Santes Creus – La Talaia del Montmell – La Joncosa  8 15 
          -------------- 
 Totals         20 50 
  
Participants:41 
  
  

Primer dia. Sortim de Tarragona 
a les 6 de matí pel GR 7.2. Fem 
una parada a El Catllar, on 
esmorzem. A Renau donem un 
tomb per fotografiar alguns 
racons d’aquesta bonica 
població. Després de passar 
Nulles fem cap a Puigpelat, seu 
del nostre Grup, on dinem. La 
tarda es fa curta en el llarg camí 
de Santes Creus, que ja 
coneixem prou d’altres sortides. 

A les 6 de la tarda arribem a la fonda on sopem i dormim.  
  
  
  
Segon dia. Sortim de Santes 
Creus a 2/4 de 8 del matí per la 
carretera de Les Pobles. El 
recorregut d’avui no correspon a 
cap camí senyalitzat i l’hem hagut 
de trobar a base d’excursions 
preparatòries fetes les setmanes 
anteriors. Passem per Masbarrat i 
l’antic nucli de Cal Canonge, avui 
conegut per L’Albà. Fa un dia clar 
i assolellat . 
 
Ens aturem a esmorzar, deixem enrera el mas Palau, el mas Matà i el mas 
 
 
 
 
 
 



conegut per Escarbonells i 
entrem al nucli de Canferrer. 
Aquesta zona és curulla de 
masíes: cal Bel, masia Ventosa, 
cal Manot, cal Meliton, cal 
Merles i ca l’Estell.  
 
 
 
 
El mas Marquina és l’últim 
abans de la pujada al collet de 

Sant Pere i més endavant ens enfilem per la muntanya del Montmell fins 
l’ermita de Sant Miquel. Un senderó penjat ens puja a la Creu i per fi a La 
Talaia del Montmell (861 m) sostre del Baix Penedès, on posem el pessebre. 
  
  
Una vegada complert el ritual i fetes les fotos, 
baixem al pobla de La Joncosa del Montmell on 
dinem. Els cotxes ens retornaran cap a casa. 
  
     El pessebre 
  


