
18è PESSEBRE GECT – Desembre 1998 

  

Dia Recorregut        Hores Km 
  
5 Reus – Maspujols – Les Borges – Riudecols – Puigcerver 8 22 
  
6 Puigcerver – Coll de la Teixeta – La Mola - Colldejou  8 23 
         ---------------------- 
  
 Totals         16 45 
  
Participants: 54 
  

Dissabte dia 5: Sortim 
de Reus a 2/4 de 9 del 
matí pel camí de la 
Bassa Nova cap a la 
cruïlla dels cinc camins 
on prenem la direcció 
de Maspujols. És zona 
de masos i gossos. 
Parem a l’ermita de 
Sant Antoni, on 
esmorzem. Fa un dia 
esplèndid de solet i 
fresca, encara que dos 
dies abans diluviava. 
Seguim cap a les 
Borges del Camp i 

agafem el PRC18 en direcció a l’ermita de la Mare de Déu de la Riera.  Més 
endavant, deixem el PR a l’alçada de la riera i seguim a Les Voltes. 

  

 

Després de contemplar 
les cases dels segles 
XVII i XVIII d’aquest 
petit nucli, seguim cap a 
Riudecols, on dinem. 
Una pista que aviat 
deixem puja directa a 
l’enlairada ermita de 
Puigcerver,  500  metres 
de desnivell que fem en 
noranta minuts, de nou 
pel PRC18. Amb les 
darreres llums del dia 



guaitem des del cim de la Miranda de Puigcerver el paisatge del Baix Camp. 
El vent és fort i molt fred. Sopem i dormim a les glaçades  instal·lacions de 
l’ermita. 

  

 Diumenge dia 6: Ens 
llevem a les 6 del matí, 
la temperatura és de 6 
graus sota zero i 
segueix bufant el 
mestral. Sortim pel GR7 
en direcció oest pel 
sender que va fins el 
coll de la Teixeta. 
Pugem ara a la carena 
de la serra de 
l’Argentera i buscant 
un recer per esmorzar, 
ho fem al barranc de 
l’Enderrocada.  Per 
portell de Trucafort 

comencem a veure els nous molins generadors elèctrics que estan instal·lant. 
Hi  ha uns 50. El paisatge ha canviat a pitjor i les pistes obertes s’han menjat el 
camí. 

  

Arribats al coll Roig, 
iniciem la pujada pel 
grau del Portell de la 
Cova. És l’una del 
migdia quan arribem 
dalt. Plantem el 
pessebre al costat del 
castell, vella torre de 
guaita al cim de la Mola 
de Colldejou. El vent 
de mestral ha deixat net 
el cel i veiem la serra de 
Llaberia a tocar. 
Després de les fotos, 
iniciem la baixada cap a 
Colldejou per un nou 
senderó que des de la cova baixa en diagonal per la cara est. A les 3 som al 
poble, on acabarem aquesta sortida amb un dinar al casal.    

  

  

  



 

  

  

  

El pessebre 

  


