
29è Pessebre a la Mola del Tarragonès 

Dies 6, 7 i 8 de desembre 2009 
 
Participants (54): Maria Alias, Jaume Andreu, Sisco Anguera, Jordi Argentó, 
Josep Argentó, David Arias, Joan Aubia, Dolors Boada, Montse Boj, Meli 
Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Alícia Domínguez, Lola Ferrándiz, Joan Gassol, 
Màrius Gisbert, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Alba López, Aleix 
López, Antonio López, Pere López, Francisco Mañé, Joan Marquès, Pablo 
Marquès, Gustau Pera, Maria Cinta Prats, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç 
Roig, Àngels Romeu, Dani Ros, Josep Salafranca, Amèlia Salvat, Joan Sentís, 
Daria Stupina, Tatiana Stupina, José Vázquez. Invitats: Tere, Kika, Iván, Joan, 
Jordi, Tere, Quim, Pilar, Josep, Elena, Montse, Cristina, Rosi, Joan, Pili. 
 
Recorregut diumenge 6: Puigpelat – Bràfim – Polla-rossa – Vilabella – Renau – 
Peralta – l’Argilaga – Mas de Moragues – Mas d’en Ferran – Ermita. San 
Ramon – El Catllar.   Distància: 25 km   Hores totals: 8 
 
Amb un temps fresc de tardor i cel clar comencem la caminada sortint de 
Puigpelat a les 8 tocades. Anem entre camps de conreu d’oliveres i vinya en 
direcció Bràfim. Poc després, amb bones vistes de Montferri i la seva serra, 
baixem a creuar el riu Gaià. De pujada, esmorzem al solet vora les parets de la 
Polla-rossa. De nou baixem a creuar el Gaià pel lloc on hi ha un vell molí en 
reconstrucció. Sempre per camins amples i pistes fem cap a Vilabella i sense 
aturar-nos seguim en direcció Renau. El proper lloc que trobem és la pedania 
de Peralta i sense afluixar la marxa arribem a l’Argilaga (terme de la Secuita) a 
l’hora de dinar, feina que fem a la font i la plaça davant l’església. De cara ja al 
final de la jornada, anem per terrenys de la cua del pantà del Catllar sense 
veure l’aigua. El pas pel túnel sota l’AVE marca el final de la jornada, arribant al 
Catllar poc després de les 4 de la tarda. 
 

  

 
Recorregut dilluns 7: El Catllar – Mas Vell – Mas Nou – Turó de Sant Simplici – 
Mas d’en Jover – GR 92 – Castellot de Santa Margarida – La Pobla de 
Montornès. Distància aproximada: 18 km Hores totals: 6,30 
 
A les 8 del matí sortim per la bonica arbreda que rodeja el riu Gaià, on 
predominen els grans plataners. Caminant per la llera del riu arribem al molí de 
Fortuny. Després de passar per la vora d’Ardenya, ens apropem al mas Vell 
entre bosc. Una vegada sortim del bosc albirem un conjunt de masos entre els 



quals destaca la cúpula de ceràmica blanca del mas de Sorder. Una pista 
malmesa ens permet anar guanyant alçada per accedir al Turó de Sant 
Simplici, elevació de només 109 metres sobre el nivell del mar, que permet 
tanmateix gaudir d’una panoràmica inusual de Tarragona i la costa des del port 
fins el cap de Salou. De baixada esmorzem al sol en un bancal i després ens 
apropem a la gran infraestructura que domina la zona, l’autopista AP7 que 
resseguirem una llarga estona pel camí paral·lel de servei i per damunt del 
gasoducte Tarragona-Martorell. És aquesta una zona explotada, amb pedrera i 
centre de residus. A l’altra banda de l’AP7 veiem el poblet de Ferran. Pugem el 
turó de Santa Margarida i ens allunyem una estona de l’eix viari per tornar-hi 
una altra vegada. El darrer tram del camí gira al nord-est i passa a tocar la línia 
fèrria de Roda de Barà abans de baixar cap a la Pobla de Montornès, final 
d’etapa. 
 

 
 

 
Recorregut dimarts 8: La Pobla de Montornès – Mas Mercader – Mas Gibert – 
La Mola – Mas de la Trunyella – Salomó. Distància: 13 km. 

 
Sortim de la Pobla de Montornès després de creuar la 
línia de l’AVE en direcció al torrent de Mercader que més 
endavant ens portarà al gran mas del mateix nom. 
Creuem la via del tren, circulem per un entramat de 
camins que fan cap al turó del Botjar, a 166 metres sobre 
el nivell del mar, amb magnífiques panoràmiques de la 
costa. Sempre per pista passem pel costat del mas Gibert 
i entrem al bosc del Comellar Gran, veiem un parell e 
cabanes de pedra seca i anem pujant a poc a poc al cim 
del nostre recorregut i de la comarca del Tarragonès, la 

Mola, de 317 metres d’alçada sobre el nivell del mar, on posem el 29è 
pessebre del nostre Grup. La baixada es fa entre bosc i per la vora del mas de 
la Trunyella, al terme de Bonastre. Ja per pista i entre conreus, seguim en 
direcció nord, creuem la carretera T202 i ens apropem a Salomó, on arribem 
just a l’hora del dinar.  



 
 
Podeu descarregar-vos el llibret en format pdf Pessebre2009imprimir amb la 
descripció i imprimir-lo. Primer les pàgines parells, les doneu el tomb a la 
impressora i després imprimiu les senars, o viceversa. 
 

http://usuaris.tinet.cat/gect/Pessebre2009imprimir.pdf

