
20è PESSEBRE GECT – Desembre 2000 
 
Dia Recorregut        Hores Km 
7 Reus – Vilallonga – Vallmoll – Puigpelat – Santes Creus 12 37,3 
 
8 Santes Creus – Montagut – Mediona - St Pere Sacarrera 13 39 
 
9 St Pere Sacarrera – Piera – Collbató – Montserrat  11,30 33 
 
10 Monestir de Montserrat – Sant Jeroni – Sant Miquel  5,30 6  
          --------------- 
 Totals         42 115,3 
 
Participants:28 
 
 

Primer dia. Plovisqueja quan 
de matinada sortim dos grups 
de Reus i Tarragona. Encara 
és ben fosc i com que 
coneixem bé el camí no patim 
gaire. Durant tot el dia 
amenaça pluja i en ocasions 
cauen algunes gotes però res 
de consideració. Els camins 
però, estan enfangats de la 
pluja dels darrers dies. A 
Puigpelat ens ajuntem els dos 

grups i seguim plegats fins Santes Creus quan cau la fosca. Sopem i dormim a 
la fonda, com sempre.  
 
 
Segon dia. Ens llevem a les 5 i 
sortim a les 6. Està tapat però 
no plou. El dia s’anirà aclarint 
a poc a poc i lluirà el sol. 
Esmorzem al peu del 
Montagut. Aquest tram del 
camí es caracteritza per les 
llargues pistes entre pins i 
conreus. Fem poques 
aturades i bastant curtes. 
Dinem al bosc passada la 
carretera de la Llacuna. A les 
5 som a Mediona. La lluna plena ens acompanya el darrer tram fins una 
urbanització de Sant Pere Sacarrera on tenim l’hostal. 
 
 
 
 



 
Tercer dia. El dia es lleva 
fresquet i clar. A 2/4 de 7 
comencem a caminar des de 
l’hostal Maristany de la 
urbanització Font del Bosc. 
Aquesta zona del camí passa 
per un munt d’urbanitzacions i 
trams de carretera. La bonica 
vista de la muntanya de 
Montserrat a l’horitzó ens 
anima. Allí dormirem aquesta 
nit. Hi ha bon ambient al grup. 

Esmorzem a Piera, al bar Foment i creuem la població plena de gent que 
gaudeix del mercat del dissabte. 
 
 
 
A partir del poble d’Hostalets 
de Pierola comencen els 
famosos sifons, quatre rieres 
que hem de creuar, baixant i 
tornant a pujar per l’altra 
banda en un trencacames 
matador. A les 3 de la tarda 
som a Collbató i dinem a l’àrea 
d’esbarjo de l’ermita de la 
Salut. Aquí iniciem la pujada a 
la muntanya de Montserrat, 
primer per les coves del 
Salnitre i després per les ziga-zagues que guanyen la Santa Cova i, per les 
escales, el monestir. 
 

 
Quart dia. Després de sopar i dormir a 
les cel·les del monestir, sortim de bon 
matí per les escales del camí dels 
Francesos i el camí de la Vall Mala, el 
més directe que puja a Sant Jeroni, el 
punt més alt del massís. Veiem el 
danys que els aiguats de l’estiu passat 
han fet als camins de la muntanya. Fa 
un dia clar i bufa un vent fred. Posem 
el pessebre al costat del cim i després 
de la foto de record i l’esmorzar baixem 
fem una passejada pel camí principal 
que passa per les ermites de Sant 

Joan i sant Miquel. La visita a la Moreneta posa fi al nostre pessebre número 
20.  
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      El pessebre 
 


