
38è pessebre GECT al Puig d’en Cama 717 metres. 
 
Cim: Puig d’en Cama (Baix Camp). 
Data: Diumenge 16 de desembre de 2018. 

Participants (28):Amelia Salvat, Emma Mariné, Lola Ferràndiz, Maria Alías, Maria 
Antònia Llaberia, Maria Cinta Prats, Meli Carrilero, Montse León, Pilar Hidalgo, Pili 
Inostroza, Rosa Mari de Vidiella, Sabina Díaz, Susana Álvarez, Tatiana Stúpina, Dani 
Ros, David Arias, Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Maria Boada, Joan Marquès, Jordi 
Mariné, Josep Mariné, Josep Salafranca, Lluís Díaz, Marcel Fortuny, Pere López, 
Sisco Anguera, Toni Coll. 
Inici: Coll del Perelló. 
Final: Coll del Perelló. 
Circular: Si. 
Temps real:03:20 hores. 
Temps total: 05:00 hores. 
Desnivell: 383 metres. 
Desnivell acumulat: 482 metres. 
Distància: 11,1 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
 

El diumenge 16 de desembre de 2018, a dos quarts de vuit ens trobem a 
Castellvell, concretament sota l’ermita de Santa Ana, per omplir cotxes i no pujar-
los tots fins el coll del Perelló. 
 

 
          Deixem els cotxes prop del coll       Camí del Salt comença a despuntar 
          del Perelló.        el dia. 
 
Salvada la distància fins el coll del Perelló i quan són les 07:50 hores comencem a 
caminar just on hi han uns dipòsits d’aigua i una gran antena, ens dirigim al coll del 
Perelló, que es troba a pocs metres, i continuem baixant en direcció al Salt. 
 



 
         Baixant cap a la Riera del Salt.         Caminant per la Riera del Salt. 
 
Una vegada arribats a la riera del Salt, i quan són les 08:15 hores, girem per la 
mateixa cap a la dreta fins que sobre dos quarts de nou arribem al Salt. 
 

 
El Salt. 

 
El Salt està preciós, salta l’aigua per diferents punts, formant dues petites cascades, 
aigua que recull del Barranc de l’Aigua Sana, i que vessa a la riera del Salt, que és 
per on hem arribat fins a aquest punt. 
 

 
 Creuant la Riera del Salt.             Plegant bolets. 
 



Gaudim uns minuts de l’espectacle, fem multitud de fotos i retornem un tros del 
camí que hem fet abans. 
 
Una vegada tornem a estar al camí pel que pujàvem tirem amunt, ara ve un tros 
d’una bona pujada que sobre les 09:30 ens deix al Coll Rosic o de l’Alzina del 
Llamp, dit així per que al seu costat, a escaig tret metres hi el Mas del Llamp, on 
diuen que va caure un llamp matant a varies persones. 
 

 

Esmorzant al peu de l’Alzina del Llamp. 
 
En aquest punt aprofitem que hi ha una bona esplanada i que toca el Sol, per fer un 
mos i recuperar forces pels, aproximadament, 2,2 quilòmetres de pujada que 
encara ens queden. 
 
Una vegada recuperats tornem a caminar, pujant de mica en mica passem pel camí 
de les Romegoses, pugem fins la carena i passem a tocar de les restes del Marge de 
les Dues Cares, on un panell ens dóna informació, tal com que ens troben en un 
punt on encara resten parts d’un gran mur construït al 1895 pels germans Gassull, 
propietaris d’una finca de quaranta jornals, amb intenció de protegir els seus 
conreus del vent. 
 

 
         Coll de Sant Joan.  Marge de les Dues Cares. 
 
Continuem pujant i passem pel Collet del Bosc del Manolo i una mica més endavant 
arribem al Coll de Sant Joan quan són les 10:20 hores. 
 



Seguim pujant i just quan quasi som dalt de tot, girem a l’esquerra per un senderó 
que ens fa passar al costat d’un pou de gel anomenat del puig d’en Cama o dels 
Moros. 
 

 
Pou de gel de Puig d’en Cama o dels Moros. 

 
El visitem donant-li el tomb i ens arribem fins al cim que es troba a uns cent 
metres del pou. 
 
Quan són les onze en punt som dalt del cim, som al Puig d’en Cama a 717 metres 
d’alçada. 
 
Cim que pertany a la col·lecció dels 100 Cims de la FEEC, i que té unes 
espectaculars vistes sobre la plana de Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès i tota la 
Costa del Sol. 
 
Dalt del cim traiem del seu paquet el pessebre que portem i procedim a col·locar-lo 
dalt del piló geodèsic per fer-nos les fotos pertinents a l’ocasió. 
 

 
Puig d’en Cama 717 meres. 

 
És el 38è pessebre del GECT, que any rere any, es col·loca a les contrades de 
Catalunya en un cim diferent cada vegada. 
 



Una vegada fetes totes les fotografies, tornem a caminar i per sortir del cim ho fem 
pel costat contrari del que hem arribat, baixant per la pista per la que havíem 
pujat, desfent el camí fins el punt on l’havíem trobat, una mica més amunt del Coll 
Rosic. 
 
En aquest punt seguim la pista avall fins arribar en un encreuament de pistes, on 
trobem el GR, girem a la dreta però als pocs metres girem a l’esquerra per agafar el 
camí del Coll del Perelló. 
 

 
  Deixant el cim en darrera.       Arribant als cotxes. 

 
Aquesta pista la seguirem fins que gairebé arribem a una tanca que barra el pas, 
però poc abans agafem un camí a la dreta i seguim unes marques grogues, ja no les 
deixarem fins arriba als cotxes, als quals arribem quan són les 13:00 hores. 
 
Una vegada terminada l’excursió vàrem fer una visita turística a l’ermita de Santa 
Ana, a Castellvell, i a les restes del petit poblat ibèric que es troba al seu costat. 
 

 
      Visitant les runes del poblat ibèric.       Foto dels turistes. 
 
Per acabar la jornada ens retrobem tots al restaurant, on fem un dinar de 
germanor i gaudim de la companyonia  de tots plegats i ens desitgem bons auguris 
per les festes que comencen i pel any nou que ve. 
 
 



 
Foto del dinar de germanor. 

 

 
38è pessebre del Grup Excursionista Camp de Tarragona 2018. 

 



 
Mapa de la zona, recorregut en color groc. 


