
28è Pessebre del GECT al cim de la Tossa (720 m) 
(Tivissa – Ribera d’Ebre) 
 
Dates: dissabte 13 i diumenge 14 de desembre de 2008 
 
Participants (25): Maria Alías, Susana Álvarez, Jordi Argentó, Josep Argentó, 
Joan Aubia, Àngel Bascuñana, Pili Carrasco, Toni Coll, Lluís Díaz, Josep 
Fàbregas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Màrius Gisbert, Encarna Hidalgo, Pili 
Inostroza, Pere López, Josep Mariné, Joan Marquès, Maria Cinta Prats, José 
Vázquez. Invitats: Jaume, Matilde, Domi, Montse, Alzamora.  
 
Itinerari dissabte: Tivissa – Los Borjos – barranc de Jovara – Moleta de 
Genessíes – barranc de Melica – coll de Monetze – camí de la Llena – Tivissa. 
 
Hores totals: 7,30 Km: 18 
 
Hem tingut la sort de gaudir d’un dia esplèndid de sol i poc vent abans de que 
arribessin les pluges del vespre. Sortim a les 8,30 del poble en direcció est pel 
camí dels Borjos, que corre entre bosc obac sota els gran cingles del mateix 
nom. El nostre guia, Marc Castellnou, ens explica detalls molt interessants de la 
toponímia d’origen celta, de les restes d’un dolmen i més tard dels fenòmens 
geològics que van provocar l’esfondrament del barranc de Melica, topònim 
d’origen sarraí.  
 

  

 
Anem a un bon ritme i després de fer un mos davant del racó de Boquers 
pugem pel grau del Fesol fins els replans de la Puça, amb bones vistes de les 
miloques de Quintana, agulles de pedra característiques. Un baixador difícil ens 
porta al fons del barranc de Jovara, que remuntem fins arribar gairebé a la seva 
Portella abans de trencar en direcció a l’espectacular Moleta de Genessíes 
(701 m) que pugem per l’est i baixem per l’oest en direcció al coll del Roural, on 
trobem el PRC91 pel què baixem a la fondalada del barranc de Melica. Seguim 
després pel corral del mateix nom fins la pista i el coll de Monetze. A partir del 
coll de la Llena prenem l’antic camí empedrat que baixa per les coves fins 
tornar a Tivissa, on arribem a les 4 de la tarda. 



 

 

 
Itinerari diumenge: Tivissa – camí de la Llena – drecera del Gegant i la 
Geganta - la Tossa (720 m) – ermita de Sant Blai – Tivissa. 
 
Hores totals: 4 
 
El dia es lleva ventós i fred, amb restes de les pluges de la nit. Pel camí de la 
Llena, entre la Roca Verdura i la Roca Migdia, pugem al coll de la Llena i 
seguim per la pista del coll de Monetze fins la drecera que passa pel costat de 
dues miloques anomenades el Gegant i la Geganta. A dalt trobem el coll de la 
Tossa, que tenim al davant. Una vegada al cim (720 m) plantem el 28è 
pessebre i esmorzem arrecerats del vent.  

 

 

 
Amb el cel i clar net la panoràmica és superba, des del golf de Sant Jordi i el 
Cap de Salou passant per les muntanyes de Vandellós, Montsià, Cardó i Ports.  
 
A l’altra banda, destaquen els Montalts, la serra de Llaberia i la de Montsant. La 
baixada per un corriol de carboners entre bosc molt obac i una divertida 
pedrera ens deixa a la pista sota les Cabreres, que seguim fins el coll de 
Monegret, on prenem el sender ample i empedrat que baixa fins la font i l’ermita 
de Sant Blai. Pel GR7 tornem a Tivissa en mitja hora.  



 


