
19è PESSEBRE GECT – Desembre 1999 
 
Dia Recorregut        Hores Km 
5 Benifallet – GR 7 – Venta Roja – Mas Parellades – Paüls 6 15,9 
 
6 Paüls – GR 171 – Alfara de Carles – Refugi del Caro  9,45 21,75 
 
7 Refugi del Caro – GR 7 – Refugi Font Ferrera   8,30 19,8 
 
8 Ref Font Ferrera – Tossal dels Tres Reis – Fredes  4,30   8,4  
          ---------------- 
 Totals         28,45 65,85 
 
 
Participants:31 
 
 

Primer dia. Sortim de Benifallet 
pel pont del Llaguter sobre el 
riu Ebre. Fa un dia frescot i 
amb vent. Seguim el GR 7 cap 
el sud. El recorregut entre els 
camps de tarongers vora el riu 
és molt agradable i arrecerat. 
Després fem un tram per 
l’antiga via de la Vall de Zafán. 
Passem pel mas Pistoles, la 
venta Roja i el mas Parellades, 
i a 2/4 de 4 de la tarda som a 

Paüls dels Ports. Visitem el castell i sopem i dormim a una casa de pagès.  
 
 
 
Segon dia. A ¾ de 8 del matí 
sortim de Paüls pel GR 171, 
amb fred i un cert vent 
incòmode. La pujada fins el 
Coll d’Alfara ens fa suar una 
mica. Al poble d’Alfara de 
Carles se’ns ajunten més 
companys i seguim pel 
barranc de la Conca i les 
ermites de Sant Julià i Santa 
Magdalena del Toscar i les 
ruïnes el castell de Carles. La 
forta pujada ens porta a mitja tarda al refugi del Caro de la UEC, on soparem i 
passarem la nit.  
 
 
 



Tercer dia. Sortim a ¾ de 8 del 
matí en un dia fred i clar. Al 
coll dels Pallers veiem el sol. 
Anem fent per un magnífic i 
trencat recorregut per la banda 
sud del massís dels Ports, 
amb barrancades fondes i 
espectaculars curulles de 
bosc, com ahir a la tarda. A 
partir de la cova del Vidre, fem 
pista i carena amb boniques 
vistes sobre el barranc de riu 

Matarranya. Sopem i dormim al refugi de la Font Ferrera. 
 
 
 
Quart dia. Matí fred i clar 
sense vent. Sortim del refugi i 
pel coll de Manado entrem al 
País Valencià. Més enllà 
deixem el GR i ens enfilem el 
cim del Tossal dels Tres Reis, 
de 1.350 metres d’alçada, dit 
així perquè aquí s’ajunten els 
territoris de Catalunya, Aragó i 
el País Valencià. Plantem el 
nostre pessebre i baixem a dinar a Fredes, on hi ha els cotxes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pessebre 
 


