
41è Pessebre GECT a La Mola de La Febró (Baix Camp). 

 

Cim: La Mola 951 metres. 

Data: 19 de desembre de 2021. 

Participants (27): Josep Salafranca, Lola Ferrándiz, Maria Alías, Xavi Juez, Isaïes 

Galende, Joan Gassol, Montse León, Joan Mª Boada, Rosa Mª de Vidiella, Mirella 

Boada, Pere López, Tatiana Stupina, Carles Prades, Silvia Guerrero, Mª Antonia 

Llaberia, Toni Coll, Pili Inostroza, Alba Coll, Ramón Solà, Pepe Vázquez, Pep Joan, 

Rosa Arnau, Jaume Ferran, Josep Mariné, Mª Cinta Prats, Joan Aubia i Mª Dolors 

Boada. 

Inici: A La Febró. 

Final: A La Febró. 

Circular: Si. 

Temps real:03:00 hores. 

Temps total: 04:00 hores. 

Desnivell: 207 metres. 

Desnivell acumulat: 352 metres. 

Distància: 8,1 quilòmetres. 

Dificultat: Fàcil. 

 

  

    La Febró amb La Mola al darrera     La Mola  

 

Quan són les nou del matí ens trobem a l’entrada del poble de La Febró, al 

Baix Camp, aquí trobem una zona de pàrquing on deixem el cotxe. 

Comencem a caminar travessant el poble, passant per la plaça Major o de 

l’Ajuntament  i sortint d’ell en direcció a Arbolí.  

 



  

        Pàrquing a l’entrada de La Febró           Pujant unes grades de pedra 

 

Baixem fins arribar a la confluència dels barrancs de l’Avellanar i de la 

Foradada, passem al costat del Corral de Josep Mª Martorell, seguim pujant 

per les grades de pedra que hi ha a la seva dreta i seguim cap a la dreta per 

trobar de seguida una bifurcació. 

Agafem el camí de l’esquerra marcat com a PR-C 87 en direcció a Arbolí, és el 

camí de Siurana. 

El camí va pujant suaument fins arribar al coll dels Masos o de les Torres. 

Davallem pel l’altre costat del coll i tot seguit trobem una bifurcació, el PR se’n 

va a l’esquerra (per aquí hi tornarem), però nosaltres seguim a la dreta deixant 

el PR. 

Quan portem uns quatre-cents metres trobem un camí a la dreta marcat amb 

unes fites, el seguim amunt. 

 

  

Esmorzant a la collada de la Torre 

 



En poca estona arribem a una collada, a l’esquerra arriba la pista, és el Camí 

de la Mola, a la dreta tenim una gran torre elèctrica i una mica més enllà un 

mirador, bonica vista sobre els barrancs del riu Siurana, i sobre el volcà de 

Gallicant. 

En aquest punt ens trobem amb els companys que han pujat amb cotxe i 

aprofitem per esmorzar una mica. 

El camí segueix recte per la pista, i quan portem uns cent cinquanta metres 

trobem un camí a la dreta, el seguim i ens porta directament al punt més alt de 

La Mola a 951 metres. 

En aquest cim col·loquem el 41è pessebre del GECT. Ens fem les fotos de 

rigor, alegria i felicitacions. 

 

  

                Bonica visa des del cim         41è Pessebre del GECT al cim 

 

La tornada pel mateix camí fins a la pista que havíem deixat on hem trobat les 

fites, ara la seguim a la dreta. 

Anant per aquesta vella pista trobem una bifurcació, seguim recte a la dreta. 

Més endavant trobem una altra bifurcació, seguim recte a l’esquerra i tot seguit, 

en un tomb de la pista a l’esquerra creuem el barranc de les Tellerasses. 

Després de creuar el barranc arribem a una pista molt més bona que la que 

portem, la seguim a l’esquerra i avall. 

Aquesta pista va baixant pels Solans de Po fins arribar a una altra, és el camí 

de Siurana, amb el PR-C 87 que havíem deixat passat el coll dels Masos. 

Si seguíssim la pista a la dreta trobaríem el Mas d’en Porrera, però la seguim a 

l’esquerra. 

Anant per la pista i en un tomb a la dreta creuem de nou el barranc de les 

Tellerasses, per de seguida arribar als Masos de Galzeran. 

 



  

Masos de Galzeran 

 

Els Masos de Galzeran estan situats a la zona dels Masos, en un punt mig del 

Camí de Siurana. Es tractava d'un petit caseriu format per cinc masos agrupats 

(Cal Bernat, Cal Joaquim, Cal Perdiu I, Cal Perdiu II i Cal Po), a mitja hora de la 

Febró, vora el barranc de les Tallerasses (o de les Estenallasses). Només 

queda sencer un dels masos però no hi viu ningú. Els edificis estan construïts 

en paredat. (Viquipèdia). 

Un paredat és un espai cobert per un mur o una paret. Principalment s'utilitza el 

terme per definir la manera de col·locar les peces en la construcció d'aquest 

mur o paret, perquè quedin ben lligades unes amb les altres, quan aquestes 

són de pedra. (Viquipèdia). 

 

 

Vista de La Febró tot baixant del coll dels Masos o de les Torres 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Paredat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paret
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra


Seguint per la pista arribem a una bifurcació, el PR segueix a l’esquerra, 

nosaltres també. 

Deixem a mà dreta el mas de la Verda i per un bonic bosc i una curta pujada 

arribem de nou al coll dels Masos o de les Torres. 

Ara només cal seguir el camí de pujada a l’inrevés i arribar de nou al poble de 

La Febró. 

Una vegada descarregades les motxilles als cotxes ens dirigim al restaurant de 

La Perdiu, al mateix poble, on donem bona compta del dinar de germanor. 

 

  

Dinar de germanor a l’hostal restaurant La Perdiu a La Febró 

 

Foto de cim a La Mola amb el 41è Pessebre del GECT 


