
Excursió per recollir el 27è Pessebre GECT al Castell de 
l’Airosa (1.034 m) (Montsià) 

  
Data: dissabte 9 de febrer de 2008 

  
Participants (7):  Josep Miquel Argentó,  Jordi Argentó, Angus Robles, Encarna 
Hidalgo, Joan Marquès, Pablo Marquès i Toni Coll 
  
Hores totals: 6,15 

  
Itinerari : A un quart de set del matí  tots els participants sortim de la Plaça 
d’Europa de Salou i anem primer a Mas de Barberans i desprès continuem per 
la pista que puja pel Barranc de la Vall i fem cap al Racó d’en Marc, on deixem 
els vehicles.  
  
A un quart de nou iniciem la caminada, passem pel pont de fusta sobre el 
barranc de la Vall i anem uns metres seguin les aigües del rec lateral del 
barranc fins el començament  del sender que puja al forat de l’Abella. 
  
Passem pel forat i continuem drecera amunt, als cinc minuts se’ns ajunta per 
l’esquerra el sender que puja del racó de la Canal d’en Marc. 
  

 

 

  
Poc abans d’arribar a la carena trobem el pal indicador i la cruïlla amb el sender 
carener que puja de Mas de Barberans, passant per la roca del Llit del Rei i fa 
cap al coll de Lloret, el seguim en direcció a Mas de Barberans fins la bifurcació 
amb el corriol que puja a la Foradada de l’Airosa. Esmorzem, fem les 
fotografies de record i recollim el pessebre que per sort resta intacte després de 
passar dos mesos a la intempèrie. 
  
Retornem cap el pal de la Canal d’en Marc i després continuem per la carena 
cap a la Roca Xapada, el sender està senyalitzat  amb minses pinzellades de 
pintura vermella i és molt esborradís, cal anar amb compte. 
  
Passada la Roca Xapada el corriol continua davallant cap a llevant, per sobre 
del Clot de l’Hospital, on molt sovint hi pasturen ramats de bous i vaques. Més 
avall ens trobem en el pas de la Canal, un salt d’uns set o vuit metres bastant 



exposat que aparentment sembla difícil per desgrimpar, però a la pràctica  
baixant-lo amb molta cura resulta ser bastant factible. 
  

  
Continuem fins molt prop del Coll de Lloret  i abans d’arribar-hi ens decantem 
directament cap a la pista que puja de la Vall  i continua per l’altre vessant cap 
el Clot de l’Hospital . 
  
A quarts de tres ja hem arribat al punt on havíem iniciat l’excursió vora el Racó 
d’en Marc. Recuperem el vehicles anem a Mas de Barberans a fer una cervesa 
per acompanyar els entrepans que portàvem per dinar i a mitja tarda ja 
estàvem a casa. 
  

 
 

 

 


