
Recollida 28è pessebre del cim de la Tossa (Tivissa – 
Ribera d’Ebre) 
 
Data: diumenge 4 de gener de 2009 
 
Participants (10): Maria Alías, Joan Aubia, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, 
Pili Inostroza, Josep Mariné, Joan Marquès, Maria Cinta Prats. Invitat: Josep 
Massana. 
 
Itinerari: Tivissa – camí de la Llena – coll de Monetze – la Tossa – collet de la 
Llena – coll de Monegret – font de l’ermita de sant Blai – GR7 – Tivissa. 
Hores totals: 4,30 
 
Primera sortida de l’any per recollir el pessebre que vam deixar al cim de la 
Tossa el 14 de desembre del 2008. Aquesta sortida estava prevista pel 28 de 
desembre passat, però les pluges anunciades van aconsellar ajornar la sortida. 
Avui s’hem trobat amb les restes d’unes pluges que trigaven massa en marxar 
tot i la previsió favorable. A l’hora de sortida prevista, les 8,30, un plugim 
insistent queia sobre Tivissa i la boira tapava absolutament la muntanya. He 
decidit anar a esmorzar al bar i esperar una estona la millora anunciada. 
Renunciem al llarg recorregut previst inicialment i pujarem pel camí més curt 
només a recollir el pessebre.  
 

 
 

 
A les 10 del matí, amb condicions una mica millors, hem iniciat la pujada. 
L’empedrat del camí relliscava perillosament i a dalt la boira ens ha cobert 
completament, regalimant aigua de la vegetació que travessàvem. Arribats al 
coll de Monetze hem agafat un corriol en suposada direcció a la Tossa. La 
boira ens ha fet dubtar però hem trobat el bon camí. A les 10 som al cim sense 
visió sobre el paisatge. Per sort no fa vent i ha deixat de ploure. 
Afortunadament el pessebre continua al seu lloc, el desmunten i iniciem la 
baixada.  



 

 

 
Arribats al collet de la Llena la boira ha pujat i el paisatge s’eixampla. Decidim 
allargar una mica la caminada i anar per la pista fins el coll de Monegret on 
prenem el bonic sender que baixa a la font de Sant Blai. D’aquí seguim el GR7 
fins Tivissa on arribem passades les dues de la tarda. Lleus espurnes de sol 
s’albiren per l’oest. La millora anunciada ha arribat ara que no fa falta, què hi 
farem.  
 

 
 


