
16è PESSEBRE GECT – Desembre 1996 

  
  
Dia Recorregut        Hores Km 
  
5 Reus – Riudoms – Montbrió - Colldejou - Llaberia  9,30 31,5 
  
6 Llaveria – La Fou – Tivissa – Rasquera    12 34,6 
  
7 Rasquera – Benifallet – Paüls – Sant Roc   11 29 
  
8 Sant Roc – Coll del Camp – Pic Espina – Alfara de Carles   7 16,5 
          ----------------- 
 Totals         39,30 111,6 
  
Participants: 25 
  
Primer dia. Sortim de Reus a les 7 del matí i plou. Durant tot el dia amenaça 
pluja o cauen gotes. Passem per Riudoms, Montbrió, Vilanova d’Escornalbou i 
Colldejou. Trobem el GR 7 que seguirem a partir d’ara. El vent i la boira ens 

han acompanyat pel coll del 
Guix i els Revolts de pujada. A 
les 5 de la tarda som al refugi de 
Llaberia, just abans de una forta 
calamarsada. Durant tot el 
vespre plou a bots i barrals.  
  
Segon dia. Llarga etapa  fins 
Rasquera. El bonic barranc de 
La Fou  està cremat, al igual 
que els Montalts. La boira és 
persistent fins Tivissa, on parem 
a dinar. Tota la tarda plou sense 

parar mentre fem el camí fins Rasquera, on dormirem. 
  
Tercer dia. Creuem el riu Ebre al poble de Benifallet i seguim vorejant-lo. 
  
 Dinem a la Venta Roja, sempre 
seguint el GR 7. Tot i que el cel 
ens dóna alguna treva, gairebé 
tot el dia plovisqueja, en 
ocasions amb ganes. Però el 
grup és nombrós i hi ha bon 
ambient. Anem equipats i  tot i 
que la pluja molesta, no deixem 
de caminar. A la tarda arribem a 
Paüls dels Ports i continuem fins 
la casa de colònies de l‘ermita 
de Sant Roc, on un sopar calent 
ens refarà de l’esforç i el cansament. 



  
  

Quart dia. Durant tota la nit no 
ha parat de ploure. Alguns 
comencen a dir que aquest serà 
el pessebre submarí, de tanta 
aigua com cau. Tapats amb les 
capelines iniciem la pujada pel 
bosc. Ni esmorzar podem doncs 
una forta calamarsada cau quan 
treiem els entrepans. Una petita 
treva ens permet posar el 
pessebre al cim del pic Espina, 
de 1.182 metres, i per fi el solet  

ens acompanya mentre baixem a dinar a Alfara de Carles, on ens esperen els 
cotxes.   
  
  
 

  
  
  
  
  
  

El pessebre 
  


