
Hola a tots. 
 
El proper dia 16 de desembre pujarem al Puig d’en Cama a posar el 38è Pessebre 
del GECT. 
 
Per fer-ho ens trobarem tots a Castellvell a dos quarts de vuit del matí (07:30 h.). 
 

 
 
Una vegada tots junts pujarem amb els cotxes fins el Coll de Perelló, on hi han uns 
dipòsits d’aigua i una gran antena i lloc per deixar uns quants cotxes. 
 
En aquest punt deixarem els cotxes i començarem a caminar. 
 
Us passaré el trac de Wikiloc per WhatsApp,  per qui se’l vulgui baixar i poder 
seguir el camí amb confiança. 
 
El recorregut serà: primer baixarem fins El Salt, després ja tot en pujada passarem 
pel Coll Rosic o de l’Alzina del Llamp, pel Coll del Bosc del Manolo i fins el Puig d’en 
Cama. La baixada la farem pel camí del Coll del Perelló fins els cotxes. 
 
El recorregut ser{ 11,1 km, d’unes sis hores i tindr{ un desnivell acumulat de 480 
metres, serà circular la qual cosa vol dir que pujarem per un camí i baixarem per 
un altre, i el recorregut és fàcil. 
 
Una vegada acabada l’excursió anirem tots plegats fins el restaurant Illes Medes a 
la sortida de Reus per la carretera C-14z, que és la que porta a la C-14, la que va a 
Montblanc, just davant del distribuïdor de gas butà a Reus. 
 
Aquí us deixo la ubicació al mapa. 
 



 
 

 
 
El menú consistirà en uns entrants i un segon plat a escollir entre carn o peix, amb 
postres, begudes ( aigua, vi , gasosa, refrescos) i cafès. 
 
El preu ser{ de 20€ a pagar en el restaurant. 
 



El segons plats a escollir seran: 
 
Carn: Lagarto, ( faldilla de les costelles del porc). 
 Secreto. 
 Entrecot. 
 
Peix: Llobarro (Lubina). 
 Cassoleta de peix. 
 
L’hora prevista del dinar ser{ sobre les tres de la tarda. 
 
Tots els interessats en assistir al pessebre ho hauríeu de fer saber. 
 
Si voleu anar tan sols al dinar també ho heu de comunicar. 
 
Molt important, tots els que vagin al dinar han d’escollir un segon plat y 
comunicar-lo abans del 09-12-2018.   
 
Per comunicar-ho podeu fer servir el mitjà que vulgueu, tant pel WhatsApp del 
GECT, com directament al meu o per telèfon. (Pere López Ladevèze 627 447 072). 
 
Espero que estigui tot clar, si teniu cap dubte ja m’ho fareu saber. 
 
 
 
 


