
24è Pessebre a Selma (Alt Camp) 
 
Dates: dissabte 18 i diumenge 19 de desembre de 2004 
 
Etapes: Tarragona (GR-172 i 172-1) – Santes Creus – 8h = 30 Km. 
Santes Creus –Selma–El Pla de Manlleu– 4h15m=15,5 Km. 
 
Participants : (38) Ramon Bosch, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Jordi 
Mariné, Joan Marquès, Joan Victor Marquès, Pablo Marquès, Esther Brú, Joan 
Gassol, Encarna Hidalgo, David Arias, Pilar Hidalgo, Josep Maria Arias, Toni 
Coll, Pili Inostroza, Alba Coll, Josep Salafranca, Lola Ferràndiz, Màrius Gisbert, 
Josep Miquel Argentó, Angus Robles, Pere López, Tatiana Stupina, Daria 
Stupina, Marcel Fortuny, Susana Alvarez, Claro de Gregorio, Maria Magro. 
Invitats: Jorge Juan Magro, Lluís Alzamora, Montse Bové, Joan Solé, Maria 
Dolors Boada, Alba Solé, Tito Sraiber, Montse Brú, Rosa Noguès, Eduard 
Molons. 
 

  

 
Itinerari: 
Dissabte dia 18 – A tres quarts de set del matí trobada dels participants al 
portal del Roser davant les muralles de Tarragona i a les set i vint inici de 
l’excursió, seguim primerament el sender GR-172, camí de l’ermita de Nostra 
Senyora de Loreto – Carretera de Mas Enric – Pels vols de les deu esmorzem 
a El Catllar– Camí de l’ermita de Sant Ramon – Mas de Moragues – Renau – A 
partir d’aquí continuem pel sender GR-172-1 ( antic sender PR-C-93) – Camí 
vell de Vilabella – Entrem al poble de Vilabella – Dinem a Bràfim vora el jardinet 
posterior de l’església Parroquial de Sant Jaume i a les tres i deu continuem 
camí – Pont damunt el riu Gaià – Vila-rodona – Aiguamúrcia – Riera de Rubió – 
A les sis del vespre arribem a Santes Creus ( mitja pensió a l’Hostal Grau). 
 



  

 
Diumenge dia 19 – A tres quarts de set del matí trobada al Hostal Grau amb els 
que inicien la caminada el diumenge i a les set hores tots plegats continuem 
camí seguint primerament un tros del sender PR-C-8 fins la cruïlla de Santa 
Maria de l’Albà – després seguim cap a les Pobles – Camí del Barranc de Mas 
d’en Prat – Deixem a la dreta el Mas, ens apropem fins la carretera de l’Arboçar 
i del coll de la Torreta i continuem cap a la dreta pel camí cap el fons del 
barranc, pels vols de les deu esmorzem prop d’un conreu de figueres situat 
quasi al llit de barranc, el fred es fa notar i no ens hi quedem gaire estona – 
Mas d’en Saperó – Mas de la Portella – Rodegem el puig de les Forques i 
ascendim pel vessant meridional cap el turó del castell de Selma - Recolzat en 
el tros de mur mes altívol que queda del mil·lenari castell col·loquem el 24è 
Pessebre del GECT enguany ideat i construït per la nostra companya Pilar 
Carrasco, desprès de les fotos de rigor tirem avall, dons el vent no perdona – 
Baixem cap el deshabitat llogarret de Selma i desprès cap el Pla de Manlleu - A 
les dues de la tarda celebrem el dinar de Nadal del Grup al Restaurant Can 
Mata i comencen a planificar les excursions del proper any nou. 
 

  

 


