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Dia Recorregut        Hores Km 
  
10 Reus – Riudoms – Montbrió – Mont-roig – M D de la Roca 8,45 20,5 
  
11 La Roca – GR 92.4 – Cavall Bernat de Llaberia – Pratdip 8 20 
          ----------------- 
 Totals         16,45 40,5 
  
Participants:40 
  
  

Primer dia. Sortim de Reus a 
2/4 de 8 del matí. El temps 
sembla bo i estable, i només 
és qüestió de fer pista 
tranquil·lament. Anem pel camí 
del Roquís en direcció 
Riudoms, on esmorzem a 
l’ermita de Sant Antoni. 
Enguany som un grup 
nombrós amb molta canalla i 
el ritme s’alenteix. Passat 

Montbrió, cap a les dues de la tarda parem a dinar davant la bonica masia 
Teixells.   
  
  
Seguint el camí, creuem la riera 
de Riudecanyes i més endavant 
entrem a Mont-roig. Sortim pel 
camí directe que passa per la 
capella del Peiró i fa cap a l’ermita 
de la Mare de Déu de la Roca, el 
santuari original de la qual es 
remunta a últims de segle XII, i 
que es  troba avui encimbellada 
en el rocam de la Muntanya de 
l’Areny, així dita per estar 
constituïda amb saldó vermellós . Aquí sopem i dormim confortablement.  
  
  
 
 
 
 
 
 



Segon dia. El diumenge dia 11 
sortim a 2/4 de 8 del matí i prenem 
el GR 92.4 en direcció sud. Anem 
per l’antic camí de Mont-roig a 
Pratdip, que data dels romans i 
encara conserva trams empedrats, 
tot i les pistes actuals. Passem pel 
costat de la Mola de Valls, del Puig 
de Cabrafiga i al coll de La Llena 
deixem el GR, seguim per la vall i 
mas de les Maçones, enfilant-nos 
per un estret senderó fins el peu de 

la canal oest que, emb una curta i fàcil grimpada ens permet assolir 
  
  
  
els 805 metres 
d’alçada del Cavall 
Bernat de Llaberia, 
on posem el nostre 
pessebre i ens fem 
la foto de record. 
Continuem tenint un 
temps esplèndid i la 
vista sobre el Baix 
Camp i la línia de la 
costa és perfecta. La 
tornada la fem vorejant el Montredon i pels grauets de La Seda baixem a 
Pratdip, als cotxes.  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
El pessebre 


