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Sortides en Família

Mapa de la ruta

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta, tant en el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han de estar en possessió de la llicència
federativa o assegurança temporal que cobreixi
els accidents de muntanya i que es pot tramitar a
la secretaria del CEM.
Per més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari:
·dilluns, dimarts i dijous de 19 a 22 hores.
·
Altres e-mails de contacte:
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat

Cova del Tabac

COVA DEL TABAC
(La Noguera)
Diumenge 13 desembre 2009
Trobada: 9:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Sortida: 9:15. Arribada prevista a les
“cases dels vigilants”: 10:45-11:00

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per la muntanya
Esmorzar, dinar i berenar
Ulleres de sol, protecció solar, gorra.
Lot, frontal, estris per iluminar la
cova.
Protecció solar, gorra
Xiulet per cada nen/nena
Roba d’abric i capelina (segons
previsions del temps)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Guies de muntanya, mapes
Federatives
Farmaciola

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: Fàcil (per nens/nenes a
partir de 7/8 anys)
Desnivell: 300 mts.
Durada: 1h 30 hores (marxa tranqui·la
sense aturades) de pujada.
Aquesta cova, ques va estar abric de
l’home prehistòric, té una fondària total
de 180 mts i està plena de formes
geomètriques
per
la
quantitat
d’estalactites i estalagmites. La seva
boca triangular d’enormes dimensions
dóna entrada aun vestíbul més baix i a
una àmplia galeria plena de cates
arqueològiques.

COM ARRIBAR-HI
Des de Manresa enfilarem la C-25
direcció Cervera. Llavors seguirem per
la A-2 fins a Tàrrega on ens desviarem
per la C-53 direcció Balaguer. Passat
Balaguer agafarem la C-13 direcció
Tremp.
En passar la població de Camarasa,
continuarem carretera amunt (Ctra del
Doll) fins un primer túnel. Dins d’aquest
túnel, trobem un altre petit túnel, una
mica amagat a l’esquerra, però no hi
podem entrar perque hi ha una línea
contínua i poca visibilitat. Per tant,
continuarem endavant, travessarem el
pont que passa per sobre de la presa de
Camarasa i entrarem dins d’un segon
túnel. Passat el mateix, tant aviat com
es pugui es dona mitja volta i es torna al
primer túnel. Ara sí es podrà entrar al
túnel petit que quedarà a mà dreta. Un
cop passat aquest petit túnel trobarem
les cases dels vigilants (moltes en runes
i plenes de brutícia) de la presa que
antigament vivien allà.

COVA DEL TABAC.
Seguirem endavant sense deixar el camí
fins trobar un pal indicador (a uns 800
mts). Pugem pel camí de l’esquerra. Uns
100 mts després trobarem les restes
d’una cabana antiga feta de pedres. El
camí discorra entre roures, alzines i
pins.

Més endavant, aprox. a 1 Km 100 mts,
trobarem les restes d’una altra
construcció de pedrà a mà dreta. Uns
100 mts després hi ha un arbre diferent
a la resta que crida l’atenció. És un
cedre.
A 1Km 800 mts aprox de l’inici,
trobarem a mà esquerra un pou que
segurament es feia servir per recollir
aigua de la pluja. Seguim pujant pel camí
que cada cop s’enfila més amunt. Ens
trobem davant la Serra Carbonera i
abaix veurem el Congost del Mur per on
circula el riu Segre.
A uns 2Kms 700 mts trobem una fita de
pedres i ens desviarem cap a la dreta.
Ja som prop de la Cova del Tabac.
Seguirem pujant d’esquena al barranc i
de cara a la cinglera que veiem damunt
nostre. El camí es trona més dificultós
pel perill que comporta caminar, a
estones, vora del barranc del Congost
de Camarasa. De tota manera, el perill
no és de cap manera considerable.
Trobarem alguna roca que caldrà
grimpar i finalment hi ha una roca més
gran que també caldrà grimpar agafantse de la corda que algú ha lligat. Haurem
pujat els 3Kms 300 mts que ens porta
finalment a la porta de la Cova del
Tabac. Davant l’entrada d’aquesta cova
trobarem una gran figuera que la tapa
parcialment.
Haurem d’anar en compte dins la Cova
pels forats realitzats per les cates
arqueològiques. Cal portar lots o altres
estris per veure-hi.
Per la tornada desfarem el camí.

