
25è pessebre al Cogulló del Comaverd (Alt Camp - 
Conca de Barberà) 
 

Sender GR-175 – La Ruta del Cister 

 

Dates: 8 a 11 de desembre de 2005.  

 

Participants (27): Josep Argentó, David Arias, Dolors Boada, Ramon Bosch, 

Meli Carrilero, Toni Coll, Claro de Gregorio, Lluís Díaz, Sabina Díaz, Joan Ma. 

Fortuny, Joan Gassol, Màrius Gisbert, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili 

Inostroza, Pere López, María Magro, Jordi Mariné, Josep Mariné, Joan 

Marquès, Maria Cinta Prats, Joan Sentís, Daria Stupina, Tatiana Stupina. 

Invitats: Carles, Ricard, Sito. 

 

Per tal de celebrar el 25è aniversari del nostre pessebre, enguany hem escollit 
un recorregut especial: el GR175, la ruta del Cister, que uneix els tres 
monestirs cistercencs de la Catalunya Nova: Santes Creus, Poblet i Vallbona 
de les Monges.  
 

 

 

Dijous 8: sortim de Santes Creus a les 6 del matí i a les fosques prenem el 
camí cap a les barraques de pedra seca del mas de la Capona i el Pla de Santa 
Maria, on esmorzem ja amb llum solar. Per Figuerola del Camp iniciem la 
pujada a la serra de Miramar, que creuem pel coll de Prenafeta. Deixem l’Alt 
Camp i passem a la Conca de Barberà. La llarga baixada fins la seva capital 
Montblanc és l’inici de la nova pujada a l’ermita de Sant Joan de la Muntanya, 
on dinem. Arribem a Poblet cap a les 5 de la tarda i ens hostatgem al Cau Sant 
Jordi del monestir. Hem tingut un dia tapat i ventós, a penes hem vist el sol i la 
temperatura ha estat baixa. Recorregut: 35 Km. 
 



 

 

Divendres 9: a les 8 del matí sortim camí de l’Espluga de Francolí. Els amplis 

paisatge de conreus de cereal de la Conca ens envolten camí del Santuari del 

Tallat. Dinem a Montblanquet gaudint del sol i cel clar que avui ens acompanya. 

Baixem fins Vallbona de les Monges on arribem a 2/4 de 5 de la tarda. Passem 

la nit al centre l’Olivera. 23,5 km.  

 

 

 

Dissabte 10: Comencem a caminar a les 8 del matí, a 3 graus sota zero. 

Esmorzem a Belltall i ens apropem cap a la talaia de Forés, on gaudim d’una 

magnífica panoràmica de la Conca de Barberà i del Pirineu nevat en la 

llunyania. Avui també tenim un dia clar i assolellat. Iniciem la baixada cap a 

Rocafort de Queralt i Montbrió de la Marca, on arribem a les 5 de la tarda. 

Passem la nit al cafè del poble. Recorregut: 23,1 km 

 



 

Diumenge 11: Sortim a les 7,15 del matí quan encara és fosc. La pujada a la 

serra de Comaverd és progressiva. Quan surt el sol la temperatura és glacial: 2 

graus sota zero. La roca del Cogulló de Comaverd, a 873 metres d’alcada i un 

magnífic esguard sobre la Conca i les serres de l’Alt Camp és el punt triat per 

plantar el nostre 25è pessebre. No s’entretenim gaire i baixem camí del Pont 

d’Armentera on dinem. Recorregut: 22,1 km. 


