11è PESSEBRE GECT – Desembre 1991
Dia

Recorregut

6

Reus – GR 7.2 – Creu Trencada – Font Nova – Capafonts 9

7

Capafonts - Mola de Roquerola – Farena - Mont-ral

7,30 13,1

8

Mont-ral – L’Albiol – Font Major – Font del Roure – Reus

7,30 20,8
----------------24
57,9

Totals

Hores Km
24

Participants:19

Primer dia. Sortim de Reus a
punta de dia pel GR 7.2, el camí
de Prades. Passem per Castellvell
i fem la visita obligada a l’alzina
rodona del mas de Borbó. Pel coll
de la Batalla iniciem la pujada a
La Mussara. Deixem enrera la
font del Roure, les antenes i
s’endinsem en el magnífic bosc a
la Creu de Noguers. A la Creu
Trencada deixem el GR i anem
cap a l’est fins el Pont de Goi, espectacular arc de pedra obert en un barranc
secundari de la Font Nova.

Creuem la plana dels Motllats tot
seguint el sender que baixa a
Capafonts. Pel camí admirem la
sorprenent cova de les Gralles,
gran balma oberta al cingle a la
dreta del camí, amb una estructura
semiesfèrica realment gran. Un
petit salt d’aigua s’escola des de
dalt, són les aigües del barranc de
la Font Nova. Passem per la font
de La Llúdriga i arribem a
Capafonts. Sopem i dormim a la fonda. Hem gaudit amb un temps esplèndid de
sol i sense gaire fred.

Segon dia. Sortim de Capafonts de
bon matí, sembla que el bon temps
s’aguantarà. Agafem el camí que
voreja el riu Brugent, tot seguint el
curs de les aigües. Ens veiem
obligats a passar a l’altra vora fins a
quatre vegades. Tot i haver de
descalçar-nos i la fredor de l’aigua,
xalem de valent. Som un grup
nombrós i no tenim gaire pressa.
Passem per l’arbreda de Les Fous i
arribem al Mas d’en Toni, on
iniciem la pujada al coll de
Viladecabres entre la Mola d’Estat i la Mola de Roquerola.

La boira ens embolcalla i no
poden gaudir del paisatge a la
Mola de Roquerola, on posem el
nostre pessebre i ens fem la foto
de record. Després agafem el
PRC 25 que pel mas de Mateu
baixa fins Farena. El PRC 20 ens
portarà fins Mont-ral on soparem i
dormirem
al
refugi
MustéRecasens.
Tercer dia. La tornada a Reus la
fem des de Mont-ral pel camí del bosc de l’Estelada i l’Albiol, després per la
font Major i enllaçant amb el GR 7.2 a la font del Roure. La baixada a Reus pel
coll de la Batalla i Castellvell ens és prou coneguda, tot i que la boira ens
acompanya.

El pessebre

