SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

La serra de la Mussara
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Ricardo i Ana

Preus
Membres
CEE i UEC

0€

Data Diumenge 16
No membres
0€
gener 2022
Lloc on Alcover
sortirem (El lloc concret us
Menors de
0€
el direm a finals de
10
setmana)
Transport cotxes particulars Cal llicència federativa
modalitat A.
Hora sortida 9 h

Cost per un dia assegurança:
2€

MOLT IMPORTANT :Reserva de plaça
fins dimecres abans de l’excursió

Sortida llarga
Fàcil-moderat

15 Km

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfy1i1IiqBIJ60RZayXCVK
DC2TBy5dP0M2FAkOlfKfQkXB45
g/viewform

6 hores
451m
451m
Cartografia

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/la-mussara-avencs-de-la-febro-barranc-de-la-fo
radada-puig-pelat-16806062
Informació de la sortida

A la província de Tarragona trobem els Avencs de la Febró, un conjunt de tres impressionants
esquerdes en la serra de la Mussara, que tenen en total casi 300 metres de longitud, 30 metres
de profunditat i uns 8 metres d'ample.
Comencem al refugi de la Mussara, des d'on anem per un petit corriol cap al poble abandonat
de la Mussara, on visitem la seva església, amb la façana molt apuntalada, les restes de l'antic
refugi i gaudim amb les imponents vistes des de la punta de les Airasses, on s'arriba a veure la
mar, per sobre de les comarques del Baix Camp, Tarragonès i Priorat, amb el Montsant a la
dreta i el poble de Vilaplana als nostres peus.
Els Avencs de La Febró han ofert recer a tota mena de persones. Por exemple, van servir
d'amagatall per al contrabandista Josep Ferrer i Grau i el General Prim. Sí, estic parlant de Juan
Prim i Prats, qui, a part de ser originari de Reus, arribaria a ocupar el lloc de President del
Govern d'Espanya en 1869

Material i recomanacions
Bon calçat, cantimplora, crema solar, gorra, roba d'hivern, bastons .
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material...

