
31è pessebre al Puig de Formigosa (1.005 m) Alt Camp 
 
Dates: dissabte dia 10 i diumenge dia 11 de desembre de 2011 
 
Participants (43): Maria Alías, Susana Álvarez, Josep Lluís Alzamora, Jaume Andreu, Cisco Anguera, 
Mar Anguera, Jordi Argentó, Josep Argentó, Joan Aubia, Josep Maria Badia, Cristina Barberà, Quim 
Barriach, Dolors Boada, Montse Boj, Montse Bové, Lluís Cabané, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, 
Sabina Díaz, Pili Fargas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Jordi Granell, Pili Inostroza, Montse León, Alba 
López, Aleix López, Antonio López, Pere López, Jordi Mariné, Joan Marquès, Joan Victor Marquès, 
Pablo Marquès, Pili Monje, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Dani Ros, Ma Carme Roselló, 
Amèlia Salvat, Joan Sentís, Tatiana Stupina,  
 
Km: 27 + 12 = 39 Hores totals: 8,30 + 6,30 = 15  
 
Sortim del Portal de Puigpelat a 1/4 de 8 del matí del dissabte 10 amb fred viu i ganes de caminar. Els 
camins i pistes sense desnivell ens fan progressar ràpids per la plana de l'Alt Camp i anem fent l'horari 
previst. Resseguim pel camí de Montserrat, passem Alió, fem una breu aturada per esmorzar i en tres 
hores som al monestir de Santes Creus on s'incorporen més companys. L'itinerari segueix una sèrie de 
pistes i corriols que inicien la pujada suau de la serra, passant per l'antiga masia de Can  Ros. La visió 
enrere de la plana del Camp tancada per la serra de Miramar al nord ens acompanya fins que 
travessem els boscos als peus del cim del Montagut, on ja vam posar el 8è pessebre l'any 1988. Dinem 
poc abans del coll de Montagut, on iniciem la llarga baixada fins Querol, on arribem a 2/4 de 5 de la 
tarda. 

  

 
Sortida de Puigpelat 

 
Dinar a prop del coll del Montagut 

 
Tenim allotjament previst a la casa de colònies de Querol, tocant l'església. El sopar el fem  al restaurant 
Sant Jordi. El diumenge 11 ens llevem a les 7 i fem un esmorzar proporcionat pels companys i 
companyes organitzadors. A les 8 iniciem la pujada entre bosc mirant el gebre que la nit freda ha deixat 
al terra. Un dens i obac bosc d'alzina d'entretinguda progressió ens fa suar i treure'ns el fred inicial. Una 
hora llarga després de sortir passem a tocar el famós Pi de les Quatre Soques on trobem el Sender 
Local que ens durà a l'ermita de Sant Jaume de Montagut, aïllada en una collada al peu del cim del 
mateix nom. 
 

 
Arribem a Querol amb les llums de la tarda 

 
Pujada pel bosc el matí de diumenge  



Aquí fem una aturada per esmorzar i reposar després de dues hores de lenta pujada. Ara toca seguir les 
pistes en direcció oest fins que agafem un corriol que puja dret al cim del Puig de Formigosa, des d'on 
tenim una bona vista de les serres properes. La serra de Miramar amarada de la boira que es despenja 
de la veïna Conca de Barberà ofereix un bon motiu fotogràfic. A l'horitzó occidental s'albiren les 
muntanyes de Prades i més lluny la serra de Llaberia. Cap a l'est veiem el trencat perfil de Montserrat i 
al nord els cim nevats del Pirineu Oriental. 
 

 
Esmorzar a l'ermita de Sant Jaume de Montagut  

 
El 31è pessebre del GECT 

 
A l'ample tallafocs del cim arrodonit plantem el nostre 31è pessebre i ens fem la foto de record. Ara toca 
baixar per les Cases Noves de Formigosa per pistes i corriols sempre entre bosc par arribar a la 
carretera d'Esblada i de seguida de nou a Querol, a 2/4 de 3 de la tarda. Tancarem la jornada amb un 
dinar col·lectiu on ens desitgem mútuament bones festes i un bon any nou de salut i excursions. 
 

 
 
Podeu descarregar-vos la versió per a imprimir del llibret de la sortida. Heu d'imprimir primer les 3 
pàgines parells, girar-les a l'impressora i després imprimiu les senars, o al contrari.  


