CONEIXERMON · ESCALADA I ESQUERDES DE LA FEBRÓ

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig
Aquest mes anirem a un lloc molt especial : la serra de la Mussara, situada al municipi de
Vilaplana a la comarca del Baix Camp.
En aquesta serra hi ha el poble de la Mussara, un poble abandonat des del 1959 i carregat
de misteri. Segons explica la llegenda les ruïnes que encara queden de l’antic poble són la
porta d’altres dimensions paral·leles. Es troba a quasi 1000 metres d’alçada i les vistes i el
paisatge són espectaculars. Molt a prop hi ha moltes vies d’escalada per a tots els nivells i
aprofitarem per enfilar-nos una estona a les roques.
I, evidentment, també visitarem les esquerdes de la Febró: unes escletxes de gran longitud i
profunditat que es troben enmig de roques de la serra de la Mussara. L’esquerda que es pot
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visitar té una galeria principal transitable de gairebé 300m de llarg amb unes imponents
parets d’uns 30m d’alçada, al seu interior hi ha un parell de coves que també explorarem
(porteu frontals o lots). Conegudes d’antic, aquestes cavitats van servir d’amagatall a
bandolers i contrabandistes , també es diu que s’hi va refugiar el general Prim durant la
guerra dels Carlins.
Escalada i visita a les esquerdes en un paratge encantador i misteriós…Coneixermons, no us
ho podeu perdre!
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Fitxa tècnica:
Lloc i hora de trobada: Hotel Don Càndido, a les 8.00 h del matí
Durada prevista: Tornarem a Terrassa diumenge a la tarda
Consells específics: Roba còmoda per caminar. Recomanable portar frontal per entrar
a les coves que trobarem a les esquerdes. Material d’escalada qui tingui.
Preu de la sortida: 5 €. Gratuïta pels socis i pels acompanyants adults.
Allotjament: Refugi La Mussara
Preus: 25€ mitja pensió
10€ pernocta.
Es pot acampar al costat del refugi per 5€ per persona.
Important: Tant adults com nens han de tenir la llicència/assegurança federativa. En
cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal a Secretaria o al formulari
d’inscripció.
Transport: Cotxes particulars
Dades de contacte:
Vocals: Ignasi Villarroya, Conchi Perez, Mercè Selga, Imma Ferrer, Maria Jose
Cano i Marc Picas
Telèfon: 666976453
Correu: coneixermon.cet@gmail.com
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