
35è Pessebre al cim de la Serra de les Guixeres (Alt Camp-

Conca de Barberà) 
 

Dates: dissabte 12 i diumenge 13 de desembre de 2015 
 

Participants (31): Joan Aubia, Maria Dolors Boada, Rosa Maria Vidiella, Joan Maria 

Boada, Toni Coll, Pili Inostroza, Vicenç Roig, Montse Boj, Guillem Roig, Elisenda Roig, 

Joan Gassol, Montse León, Joan Sentís, Esther Garcia, Joan Marquès, Maria Alías, Pau 

Marquès, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Jordi Mariné, Sabina Díaz, Emma Mariné, 

Pere López, Tatiana Stupina, Encarna Hidalgo, José Maria Lorente, David Àrias, Pilar 

Hidalgo, Pepe Vázquez, Meli Carrilero, Lluís Díaz.   

  

Itinerari dissabte: Puigpelat - GR® 172 – Alió - PR®-C 4 - El Camp d'Aviació - Valls - 

Granja Doldellops - Pont de Goi - Urb. Serradalt - Camí dels Muntanyans - Encreuament 

C-14 - Granja Vila - Mas de l'Esquerrer - Mas de Peüller - Mas de Toio - Mas de Besora - 

GR® 7 - Font de Pasqual - Refugi dels Masets. Km: 23 Hores reals: 8 
 

 
Sortida del Portal de Puigpelat 

 
Entre camps de conreu 

 

A les 8 tocades sortim del Portal de Puigpelat amb una dia de cel enterbolit, forta humitat, 

freda temperatura i sense vent. Prenem el GR172 i a les envistes d’Alió girem per enllaçar 

amb el PRC4 que ens porta a Valls. Travessem el nucli urbà molt animat pel mercat de 

Nadal. A la sortida ens aturem a fer l’esmorzar. La interessant granja Doldellops precedeix 

la conca del riu Francolí que travessem pel Pont de Goi. Al llibret explicatiu del pessebre 

fet pels nostres companys Joan i Pau Marquès es donen interessants detalls històrics dels 

llocs que anem deixant enrere. L’itinerari és pla, entre camps de conreu. 
 

 
Mercat de Nadal a Valls 

 
Granja Doldellops 

 



Travessem la urbanització Serradalt, trepitgem les restes d’un antic camí carreter entre 

marges avui abandonat i creuem carretera i línia fèrria per arribar a la Granja Vila, on 

comencem la pujada entre bosc dels contraforts del Puig d’en Marc. Més endavant, les 

zones que han patit reiterats incendis forestal mostren les restes enrunades de diversos 

masos i marges avui abandonats. Ens aturem a fer el dinar sota les restes del mas de 

Peüller. La boira que pel matí veiem de lluny, a aquesta hora ha desaparegut i entrem a la  
 

 
Serra de les Guixeres des del refugi 

 
Refugi els Masets 

 

vall de la Riba amb bones vistes del Puig Cabré i la serra de les Guixeres que coronarem 

demà. Creuem el GR7 que puja de la Riba i anem a veure la font i mas de Pasqual, els 

darrers punts d’interès abans de baixar al refugi els Masets on passarem la nit.  

 

Itinerari diumenge: GR® 7 - La Riba - Grau del Coster de la Cansaladeta - Coll de la 

Sivina - Carretera dels Moros - Coll d'en Manel - Cim de les Guixeres - Bosc del Teix - Les 

Costes - Mas de Grasset - Túnel AVE - Molí de l'Estret - La Riba - GR® 7 - Refugi dels 

Masets. Km: 12  Hores reals: 6 

 

La boira tancada ens rep de bon matí quan comencem a caminar. Sortim de la Riba i 

prenem el sender del grau del Coster de la Cansaladeta que puja fort al Puig Cabré. La 

fredor de la boira que ens envolta ens amaga la vista i un molest vent gelat ens castiga.  

 

 
Boira en la pujada al Puig Cabré 

 
La boira ens dóna una treva 

 
Abans d’arribar al cim, anem per un corriol a l’esquerra que baixa al coll de la Sivina, on 

per pista remuntem paral·lels a la carena de la serra. Sembla que la boira s’aixeca una 

mica i podem esmorzar al sol, al recer del vent glaçat. Al coll d’en Manel agafem l’estret 

corriol que s’enfila pel vessant meridional de la serra fins la carena i la gran roca que 

indica el punt més alt de la serra de les Guixeres. 
 



 
Un pessebre amb cares i molts ‘pastorets’ 

 
Baixada assegurada pel bosc del Teix 

 

Allí plantem l’original pessebre fet pels nostres companys Pau i Joan Marquès i ens 

fotografiem. Al final, la boira baixa i ens dóna una petita treva, podem albirar les 

muntanyes de Prades, la serra de Miramar i ja de baixada la resta del paisatge, Vilaverd i 

Montblanc. El corriol de baixada per l’obaga del bonic bosc del Teix és dret i relliscós, un 

parell de cordes ajuden a no ensopegar. Arribats a la pista, ja és qüestió de apropar-nos 

cap a la Riba, enllaçant una pista amb una altra i al final un sender que travessa les obres 

ferroviàries fins l’estret de la Riba, on agafem els cotxes i pugem al refugi a fer el dinar de 

comiat i desitjar-nos mútuament bones festes i feliç any nou.      

 

 
35è pessebre al cim de la serra de les Guixeres 


