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SECCIÓ DE SENDERISME

SORTIDA 210

Dissabte 18 de gener de 2014
VILAPLANA – LA MUSSARA – L’AVENS DE LA FEBRÓ
(Baix Camp)
Punt de trobada. Rotonda Passeig de la Riera.
Hora: 6’30h del matí
Vehicle: autocar.
Trajecte. Teià – Vilaplana. Distancia 146 km. Temps 1.35 hores.
Recorregut. 1r. Nivell. Dificultat moderada. Distancia 15 km. Desnivell acumulat 750 m. Temps. 5.30 h.
Recorregut. 2º Nivell. Dificultat fàcil.
Distancia 11 km. Desnivell acumulat 160 m. Temps. 3.5 h.

Informació d’interès. La proposta per la primera excursió del nou any és recòrrer un dels paratges
mes atractius i clàssics del Baix Camp.
El 1r Nivell, sortirà de Vilaplana direcció el camí de les Tosques fins arribar a La Mussara, continuarà la
ruta prevista, fins arribar a l’Avenç de la Febró (985m altitud). Arribat aquest punt, tornarà endarrera, pel
grau de Les Campanilles, camí de forta baixada, fins arribar a Vilaplana.
Els del 2n Nivell arribaran amb autocar dalt de la serra, on s’esmorzarà al refugi. Havent esmorzat
s’iniciarà un petit recorregut per dalt de la serra, des d’on es pot contemplar grans panoràmiques i el poble
abandonat de la Mussara(989 m altitud). Seguint l’itinerari, aes baixarà, pel camí de les Tosques fins
Vilaplana (370 m. altd), tram que es farà en direcció contraria dels companys del 1r Nivell.
El camí de les Tosques ha estat durant segles, una de les principals vies entre Vilaplana i La Mussara, un
magnífic exemple dels camins de ferradura. Des de Vilaplana la primera part del camí es fa per entre
camps d’avellaners i marges de pedra, una camí de grans pedres planes força ben conservat, a mesura que
anem pujant ens endinsem en boscos d’espessa vegetació, de tant en tant se’ns obre el bosc, on poden
contemplar grans panoràmiques, del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten La Mussara.
Us adjuntem aquet petit reportatge fotogràfic. https://picasaweb.google.com/imatgestpv/AvencsDeLaFebro#

9’00 h. Inici del recorregut 1r. Nivell. 9.30 h. 2º Nivell.
15’00 h. Dinar Restaurant Ca La Peirona Vilaplana.
17’30 h Viatge de tornada a Teià.
19’30. Arribada a Teià.

Preu. 35 €. NO SOCIS 5 € +.
Cal tenir llicencia de la FEEC.
Cal portar calçat de muntanya. Roba adequada al temps i la pluja.
Cal portar aigua, esmorzar.
Coordinador. Joan Torà
Inscripcions. Si es possible per e-mail torajoan@telefonica.net 93 555 78 42 – 691 105 819.
Data màxima d’inscripcions 12 – 01- 14.

ES PREGA PUNTUALITAT.

