
30a edició del Pessebre al Molló Puntaire (728 m) 
Vandellòs - Baix Camp 

  
Dates: 4, 5 i 6 de desembre de 2010 

  
Itinerari: Cambrils - GR192– Mont-roig – Ermita M.D. de la Roca – Pratdip – 
ermita Santa Marina – GR192.1 - Vandellòs – PRC92 - Els Dedalts – Molló 
Puntaire – l’Hospitalet de l’Infant. 
  
Participants (32): Maria Alías, Jordi Argentó, Josep Argentó, David Àrias, Joan 
Aubia, Montse Boj, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Alícia Domínguez, Joan 
Gassol, Elena Güell, Encarna Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Pere López, 
Alba López, Aleix López, Antonio López, Josep Mariné, Joan Marquès, Pablo 
Marquès, Josep Massana, Gustau Pera, Maria Cinta Prats, Elisenda Roig, 
Guillem Roig, Vicenç Roig, Àngels Romeu, Joan Sentís, Pepe Vázquez, M. 
Carme. 
  
El dissabte 4 de desembre sortim de la platja de Cambrils des d’on podem 
albirar el cim del nostre objectiu pel damunt del golf de Sant Jordi. Seguint el 
GR192, remuntem la riera d’Alforja i a poc a poc deixem enrere la zona urbana 
travessant el corredor d’infraestructures (autovia, autopista, tren). El dia és clar 
i lluminós, assolellat i fred, com correspon a les dates. El vent fred de mestral 
molesta però no gaire. Com que el camí de Cambrils a Montbrió per on passa 
el GR està actualment asfaltat, fem una variant seguin la riera d’Alforja. 
  

  

  
Poc abans d’arribar a la carretera de Vinyols esmorzem i després seguim per 
l’asfalt fins el Parc Samà. Agafem el camí de Vinyols a Mont-roig, 
malauradament ara també asfaltat, i passem entre conreus veient con els 
pagesos fan caure les olives. La masia Teixells, que conté encara elements 
constructius del segle XVI, sorprèn amb les dues torres quadrades en un cruïlla 
de camins.  
  
Entrem a Mont-roig del Camp i ens aturem a dinar a la plaça. Com que anem 
bé de temps, aprofitem per a fer una visita guiada al Centre d’interpretació de 
Joan Miró, que resulta ser molt interessant, ja que descriu amb exemples la 
influència del poble i el paisatge que l’envolta en l’univers creatiu de l’artista. 
Amb les darreres llums del dia pugem pel camí vell a l’ermita de la Mare de 
Déu de la Roca, on farem nit a la seva hostatgeria. Hem fet 15,3 km. 
  



 

 

  
El diumenge dia 5 el temps comença a canviar i el cel es tapa amb núvols alts. 
Sortim de bon matí pel camí de l’Aufinac, passem el barranc de Rifà pel pont de 
pedra i entre bosc pugem al collet de la serra del Frare, on tenim una bona 
vista de la costa. Els núvols creixen i comencem a deixar anar un plugim 
intermitent. La remuntada del barranc de la Porquerola o de la Ponça ens 
mostra un indret obac i humit entaforat entre els cingles de la Muntanya Blanca 
i l’Aufinac.  
  
Esmorzem poc abans del coll de la Llena, entre el Puig de Cabrafiga i la serra 
de Llaberia. La baixada fins a Pratdip es fa pel barranc de les Valls, ple de 
vegetació i rastres dels senglars. A Pratdip fem un petit descans i agafem el 
camí vell de Santa Marina, que puja al coll de Prevell i passa pel mas d’en 
Sabaté. La pluja fa acte de presència una altra vegada i ens acompanya fins 
que ens aturem a dinar sota l’aixopluc de la font de Santa Marina. 
  

 

 

  
Aquí deixem el GR192 que marxa en direcció a Masboquera per agafar la 
variant 192.1 que puja el coll de Santa Marina. Per sort la puja cedeix i podem 
fer el darrer tram amb comoditat. La baixada fins Vandellòs és dreta pel collet 
de la Murta i un tram de bosc que ens porta al barranc del riu Llastres i el nucli 
urbà de Vandellòs. Farem nit a una sala del Pavelló Municipal que ens ha cedit 
l’ajuntament. Hem fet 18,4 km. 
  
El dilluns dia 6 sortim a les 8 del matí pel camí dels Dedalts, marcat com a 
PRC92. Els trams empedrats que encara resisteixen l’erosió del temps i les 
motos, ens acompanyen amb trams encimentats en una pujada entre bosc que 
acaba al conjunt de pistes que recorren la zona. Torna a caure una mica de 
pluja. Pel coll de corral de la Torre i el coll de la Basseta arribem a la font de 
Navaies, on esmorzem. 
  



  

  
Una petita canal que quasi hem de grimpar ens permet endinsar-nos en el 
laberint de roca que conforma aquesta serra. Quan arribem dalt tenim un petit 
flanqueig i fem cap sota el cim que hem de guanyar sense camí. A les 12 som 
al cim del Molló Puntaire, de 728 metres sobre el nivell del mar que tenim al 
davant. Tot i els núvols veiem la costa des del cap de Salou fins el delta de 
l‘Ebre. Darrera nostre un circ de muntanyes tanquen l’horitzó: el Montsià, la 
serra de Cardó, el massís dels Ports, les muntanyes de Tivissa, el Montsant i la 
serra de Llaberia. Més a prop, el cims de la Tossa de l’Alzina, les moles del 
Taix i la Cabeça Negra. 
  
Plantem el 30è pessebre entre unes roques al costat de vell vèrtex geodèsic i 
ens fem la foto de record. La baixada de tres hores es farà llarga, per la dreta 
canal del Corb fins les pistes que recorren el barranc d’Aigualcoll i el barranc de 
Tixelles fins creuar per sota autopistes, trens i carreteres, arribant a la platja de 
l’Hospitalet de l’Infant on trobem el GR92, que seguim fins el port, amb el sol 
que s’escapa entre els núvols, on acabem aquest recorregut de tres dies i 50 
km en total. 
  

 


