15è PESSEBRE GECT – Desembre 1995
Dia

Recorregut

Hores

9

Reus – La Selva – Alcover – La Riba – Vilaverd – Lilla

11,15

10

Lilla – Miramar – Tossal Gros – Prenafeta

6
---------17,15

Totals
Participants:60

Primer dia. Sortim de Reus a les
2/4 de 7 del matí. Pel camí
mil·lenari arribem a La Selva del
Camp i després a Alcover en
tres hores. A partir de La Seva
comença a ploure amb ganes.
Esmorzem a Alcover i esperem
en va. Decidim seguir amunt
mentre plou a bots i barrals. Mai
ens havia caigut tanta aigua a
sobre. Els camins i les pistes
són un veritable fangar. A
l’ermita de la Mare de Déu de
Gràcia ens aturem un moment mentre cau una forta calamarsada.

Durant tot el matí el cel està ben
tapat i gairebé no deixa de
caure aigua a dojo. Els que
porten gore-tex acaben xops
mentre que les tradicionals
capelines es mostren més
efectives
davant
d’aquesta
quantitat d’aigua. Seguim el GR
7 per la font del Pasqual i el
Castell Dalmau fins el poble de
La Riba on dinem. Els rius
Brugent i Francolí baixen a
vessar amb motiu de l’aiguat. La tarda és més tranquil·la i podem arribar a Lilla
sense novetat, on sopem i dormim a la casa de colònies.

Segon dia. Sortim de Lilla a les
8 del matí. Avui som una
gentada encara que el temps
continua incert. El GR 7,
després
d’una
pujada
sostinguda, ens porta al bonic
poblet de Miramar, que visitem
tot gaudint del panorama.
Seguim pista endavant, deixem
el GR 7 i agafem el PR de
Figuerola a Prenafeta fins el coll
de l’Estret, en esmorzem.
Plovisqueja a estones però sembla que els dia no serà com ahir.

Al coll deixem el PR i s’enfilem
per un corriol que mena al cim
del Tossal Gros de Miramar o
Tossal de Sant Jordi, de 862
metres d’alçada, des d’on es pot
contemplar una de les millores
panoràmiques sobre el Camp de
Tarragona.
I la Conca de
Barberà on un gran arc de Sant
Martí ens saluda. Entre ruixat i
ruixat
plantem
el
nostre
pessebre i una vegada al coll,
seguim el PR fins Prenafeta, on
els cotxes ens esperen per tornar-nos a casa.

