
17è PESSEBRE GECT – Desembre 1997 

  
  
Dia Recorregut        Hores 
  
13 Puigpelat – Stes Creus – Pont d’Armentera - Vallespinosa 9,30 
  
14 Vallespinosa – Montclar – Rocafort de Queralt   6 
          -------- 
 Totals         15,30 
  
  
Participants: 38 
  

Primer dia. Sortim de Puigpelat a 2/4 
de 8 del matí. Fa un dia fred i 
assolellat. Enguany sembla que 
tindrem bon temps i no plourà. A bon 
ritme seguim el GR 172, passem per 
Alió i poc després pel túnel sota 
l’autopista A2, camí de Santes Creus, 
on parem a esmorzar. Hi ha la fira de 
Santa Llúcia. Deixem el GR i anem al 
Pont d’Armentera. Ens toca fer 7 
quilòmetres d’asfalt pel mas de la 

Mel. Després passem per sota del castell de Selmella. 
  
  
Una pista en bon estat en puja al coll 
que dóna entrada a la zona d’interès 
natural on està situat el castell de 
Saburella, on pujarem i ens aturarem 
a dinar tranquil·lament. La tarda 
l’esmercem en la lenta baixada cap a 
Vallespinosa, petit poblet on tenim 
previst finalitzar l’etapa. Són les 5 de 
la tarda. Com que no hi ha serveis, 
els cotxes ens porten a sopar i dormir 
a Sarral i ens tornen de bon matí una 
altra vegada per continuar el nostre camí.   
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Segon dia. Sortim de Vallespinosa 
després de fer les combinacions de 
cotxes que ens permetran el retorn. 
Per carretera primer, pistes i camins 
caminem apropant-nos a la base de 
la muntanya del Montclar, de 944 
metres d’alçada. Un bonic senderó 
ens porta en 90 minuts a l’ermita de 
Sant Miquel, a prop del cim, on 
esmorzem al solet. En la llunyania es 
veu el Pirineu nevat, tenim bona 

visibilitat i fa un dia preciós.  
  
  
Plantem el nostre 17è 
pessebre al costat del 
vèrtex geodèsic que 
marca el cim. La vista cap 
a la Conca de Barberà és 
d’allò més bonica, una 
zona que el nostre grup 
no sovinteja. Després de 
les fotos de costum 
només ens queda baixar 
per corriols i pistes mig 
enfangades cap a 
Rocafort de Queralt, on 
fem el dinar de comiat i 
ens esperen els cotxes per tal de fer el retorn cap a casa. 

  
 
  
  
  
  
El pessebre 
  
  


