Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: graus de Carabassal i Barrots a la serra
del MONTSAT

Data: 8 i 9 de març
de 2014

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

1 hora i 50 minuts

4 hores i 30 minuts

Grau de dificultat: mitjana

Desnivell: 460 mts.

Responsables i telèfon de contacte: Toni Hosta 93 753 19 25 / 608 49 22 34
Horari:
Dissabte: visita al Celler Cooperatiu de l’Agrícola Falset-Marçà de Falset (matí) i mines
de plom de Bellmunt del Priorat (tarda)
Diumenge: Morera del Montsant (0:00 , 745 m) – Camí dels Fareus – Cova dels Fareus
(0:50 – 909 m) – Grau del Carabassal – Cruïlla (1:25, 1.037 m) - Cova Santa (2:00, 1.076
m) - Serra Major (02:10 , 1.125 m) - Racó del Boixets (3:10 , 1.043 m) – Grau dels
Barrots – Morera del Montsant (4:20 , 745 m).
Material:
•

Bon calçat

•

Dinar, ganyips i menjar per anar picant pel camí...

•

Aigua. No hi ha cap font en tot el recorregut

•

Roba d’abric segons previsió meteorològica

Itinerari: Aquesta excursió pel Parc Natural de la Serra del Montsant comença al poble
de la Morera de Montsant (743m.). Pujarem i baixarem a la Serra Major a 1090m. per
dos graus equipats amb esglaons i ganxos de ferro, escales i alguna que altre corda o
cinta. Aquesta particularitat l’hi dona a aquesta excursió un caire d’aventura, però també
de dificultat per qui pateixi vertigen. El costerut grau del Carabassal, rep aquest nom
degut a que durant molts anys, per tal de pogué superar aquest pas hi havia instal·lades
unes escales de fusta i troncs d’alzina de la varietat carabassal. Avui en dia hi trobem en
el seu lloc escales de ferro.
També visitarem la Cova Santa, i que tenim que dir del grau del Barrots, impressionant !
Nº assistents: 15

Valoració: visites culturals molt interessant (cooperativa i
mines) i la caminada pel Montsant ES-PEC-TA-CU-LAR

