
27è Pessebre GECT al Castell de l’Airosa (1.034 m) 
(Montsià) 
 

Dates: dissabte 1 i diumenge 2 de desembre de 2007 

 
Participants (30): Susana Álvarez, David Àrias, Joan Aubia, Meli Carrilero, Toni 
Coll, Lluís Díaz, Alícia Dominguez, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Màrius 
Gisbert, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, 
Antonio López, Pere López, Joan Marquès, Pablo Marquès, Adrià Porta, Joan 
Sentís, Daria Stupina, Tatiana Stupina, José Vázquez. Invitats: Josep Lluís, 
Montse, Lluís, Vicky, Carme, Montse. 
 
Itinerari dissabte: Pantà d’Ulldecona - Àrea de la Fou – PRC95 – Barranc de la 
Fou – Pi Gros – Font i fageda del Retaule – Faig Pare - PRC82 – El Teixet – 
Mola del Boix - El Pou dels Plans – Plans de Vall de Bous – Barranc de Tabac 
– Casa forestal – Àrea de la Fou. Hores totals: 7,30 
 

 

 

 
La baixa temperatura i el terra gebrat ens van rebre en començar a caminar a 
les 8,30 del matí a l’àrea de la Fou, en ple massís dels Ports. Les fondes 
barrancades d’aquesta zona muntanyosa fan que els desnivells a superar 
siguin respectables i els recorreguts plans gairebé inexistents. Després de la 
forta pujada travessem la fageda del Retaule, de insòlita vegetació atlàntica en 
un indret tan al sud. Esmorzem a la font del mateix nom i ens atansem al Faig 
Pare, un exemplar de dimensions considerables.  
 

 

 



Des del cim de la Mola del Boix podem albirar la silueta del castell de l’Airosa 
on demà plantarem el pessebre. Després de dinar al sol al costat del Povet dels 
Plans, amb temperatura agradable creuem els Plans de Valldebous i baixem 
pel barranc del Racó del Tabac arribant de nou al barranc de la Fou on tenim 
els cotxes. En pocs kilòmetres som a Mas de Barberans, on passarem la nit 
confortablement instal·lats a Cal Pla.  

  

 
Itinerari diumenge: Mas de Barberans – Senda del Llit del Rei – Castell de 
l’Airosa – Racó d’en Marc – Forat de la Vella – Mas de Barberans. Hores totals: 
7 

 
A 2/4 de 9 del matí sortim de Mas de Barberans amb fort vent, pujant 
gradualment per terreny de garriga seguint la carena entre barrancs. Tenim 
darrera nostre la plana de la comarca del Montsià, tancada a l’horitzó per la 
serra del mateix nom. A poc a poc anem guanyant alçada salvant un esglaó 
rere l’altre. El sender és moltes vegades força esborradís i perdedor. Cerquem 
un recer per esmorzar. El darrer tram és de forta pujada fins la base de la 
muralla de les torres de roca anomenada el Castell de l’Airosa, on col·loquem 
el pessebre al costat d’una gran roca foradada.  
 

 

 

 
La baixada serà ràpida a la profunda vall que pel barranc i el racó d’en Marc 
ens porta entre formacions d’agulles de pedra i foradades com el forat de la 
Vella, fins la pista del barranc de la Vall que ens permet tornar a Mas de 
Barberans a temps per dinar i donar per acabada aquesta 27ena edició del 
pessebre del nostre Grup.  



 
 

 


