
32è Pessebre del GECT a les Airasses (Baix Camp) 
 
Dates: dissabte 8 i diumenge 9 de desembre de 2012  
 
Participants (45): Joan Marquès, Pablo Marquès, Maria Alías, Josep Miquel 
Argentó, Jordi Argentó, Ivan Bueno, Ana Belén Gómez, Marius Gisbert, Montse 
del Valle, Antonio López , Alba López, Aleix López, Alícia Dominguez, Angus 
Robles, Alba Molina, Josep Salafranca, Lola Ferrándiz, Joan Aubia, Pepe 
Vázquez, Dolors Boada, Josep Maria Badia, Pili Fargas, Joan Gassol, Joan 
Sentís, Carme Rosselló, Anna Sentís, Jordi Sánchez, Maria Cinta Prats, Josep 
Mariné, Amèlia Salvat, Dani Ros, Pili Inostroza i Toni Coll. I els amics del 
Morell: Cristina Barberà, Jordi Granell, Josep Granell, Lluïsa i Silvia Heras, 
Josep Guinovart, Sisco Solé i Emparin Boix. A dinar també ens acompanyen: 
Amèlia Carrilero, Lluís Díaz, Encarna i Pilar Hidalgo. 
 
Desprès de més de trenta anys de celebrar l’excursió del Pessebre, ha 
esdevingut habitual que aquesta sortida l’organitzi una petita comissió de socis, 
a poder ser, diferent cada any. Enguany el grupet encarregat de dissenyar el 
recorregut i de confeccionar el pessebre ha estat integrat per Joan Marquès, 
Pablo Marquès, Maria Alías, Josep Miquel Argentó i Jordi Argentó. En aquesta 
ocasió es tracta d’un recorregut circular de dos dies amb inici i cloenda en el 
poble de l’Arbolí. 
 

  
 
El dissabte a tres quarts de nou del matí iniciem la primera etapa, sortim de 
l’Arbolí per la part alta del poble, anem pel sender GR-7 que aviat deixem i 
continuem pel vell camí de ferradura que resta empedrat fins l’ermita de Sant 
Pau. A les envistes de la masia de Salin albirem l’embassament del pantà de 
Siurana que presenta un bon nivell d’aigua. Ens apropem al Barranc del Grau i 
baixem cap el riu pel grau de Vincabrer, el riu Siurana no porta massa cabal, 
ens estalviem el descalçar-nos i el creuem a gual saltant unes lloses. 
Continuem pel camí del mas d’en Candi i arribats a la placeta del mas, ens 
deturem i aprofitem per fer un mos. 
 
Seguim riu Siurana amunt, el Molí de l’Esquirola ens anuncia l’aiguabarreig 
amb el barranc de la Gritella, girem en angle recte a mà esquerra i ens 
endinsem en aquest barranc tot seguint el sender PR-C-87, aviat passem al 
vessant oposat i ens enfilem pel grau del Gris. Superem un desnivell de més de 



  
 
tres-cents metres, arribem al capdamunt del grau, solquem els boscos de les 
Socarrades i l’horitzó s’eixampla quant arribem als plans dels masos de Porrera 
i Galzeran. Prop del Coll dels Masos iniciem el descens cap el barranc de 
Vinarroig i de l’Avellanar. Coincidim amb el sender PR-C-6 de Prades, passem 
a frec de la Granja de la Febró i després d’una curta pujada entrem al poble a 
bona hora per dinar. La plaça ens sembla prou adient per descansar un estona 
i enllestir el menjar que portem a la motxilla. 
 
A dos quarts de tres reprenem la caminada, passem vora la font del Pubill, 
entrem a la vall de la Foradada, deixem enrere les runes del mas de Panxó i 
enfilem el sender del grau dels Avencs. En acabar la pujada deixem a mà dreta 
l’accés al l’avenc Gran de la Febró, el caminoi passa pel mig de pinars curulls 
de boixos fins arribar a les clarianes del Coll del Pla de l’Augustenc, tot seguit 
baixem fins la carretera de Mont-ral, la creuem i continuem per les Roquines, 
un altre bosquet de pi jove per on serpenteja el sender PR-C-87. Arribem al 
refugi de la Mussara a les quatre de la tarda i finim la primera etapa d’aquesta 
excursió. 
 

  
 
El diumenge el temps ha canviat bastant, la gebrada és generalitzada i 
blanqueja tot l’entorn, el terreny per on ens movem ronda els mil metres. A dos 
quarts de deu del matí sortim del refugi ben abrigats, desprès del recompte per 
no deixar ningú enrere, anem pel camí de les Tosques, entrem a l'esventrat 
llogarret de la Mussara i pugem fins la Punta de les Airasses situada a 993 
metres d’alçada on col·loquem el 32è Pessebre del GECT vora les roques de la 
cinglera. Ens fem la foto de grup a redós de les parets que encara resten en 
peu del vell refugi de les Airasses, el primer del Centre Excursionista de 
Catalunya, i mig garratibats tirem avall ràpidament cap a la Mussara i cap el 
camí de la i font i la cisterna de la Paua. 



 
Tot seguit anem cap el Pla de la Mata el creuem a frec d’una gran bassa 
relativament moderna i pugem al coll de Pla de l’Augustenc, on fem un mos 
mentre els primers rajos de sol penetren entre els arbres i ens escalfen 
tímidament. En acabar reprenem la marxa seguin el GR-7 direcció l’Arbolí. 
Recorrem els Plans del Motllat de la Pona fins l’extrem de la Punta i baixem fins 
la carretera de Mont-ral la creuem i continuem pel camí del mas dels Frares fins 
el Gorg i el Gorguet, on les cristallines aigües s’esmunyen i formen bassiols 
curulls de reflexos blau transparent. 
 

  
 
Deixem la zona humida, sempre seguint el GR-7 i ens enfilem fins els 860 
metres d’alçada del despoblat de Gallicant, on les restes de paraments i murs 
de pedra nua encara llueixen al bell mig d’una gran clapa de verd herbei. Aviat 
iniciem el descens i a dos quarts de tres del migdia arribem a l’Arbolí i anem al 
restaurant l’Hostalet a celebrar el tradicional dinar de Nadal del GECT. 
 


