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Vista de l’entrada a les coves

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
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 d’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 a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
Altres e-mails de contacte:
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
Es prega confirmar assistència.

Sortides en Família

Estalactites trencades

COVES DE MURA
(Bages)
Dia: Diumenge 9 gener 2011.
Trobada: 09:30 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Sortida: 09:45. Arribada prevista al
Centre Interpretació de Mura entre
10:15-10:30.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar, dinar i berenar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Barret i crema solar
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)
Lot, frontal. Qualsevol estri per veure-hi
dins la cova.

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 4.800 m
Durada: 3 hores
Dificultat: excursió agradable, de dificultat
mitjana, amb camins ben marcats i alguns
pendents en el primer sector. L'itinerari és
senyalitzat per fites amb etiquetes de color
vermell.
Haurem de demanar les claus de les Coves,
per a poder visitar el seu interior, al Centre
d’Informació, a Mura. Horari de diumenges i
festius de 10:00 a 14.00

COM ARRIBAR-HI
Sortirem de l’aparcament direcció a la
població del Pont de Vilomara BV-1225. Un
cop allà, a la rotonda, prenem la segona
sortida BV1224 i es continua recte fins a
Rocafort.
Un cop allà continuarem pel Camí de
Rocafort a Mura. A Mura localitzarem el
Carrer de les Antigues Escoles, on hi ha el
Centre d’Informació.

VISITA COVES DE MURA
Prenem el carrer que baixa cap a la riera de
les Nespres on trobem la fita d'inici
d'itinerari, amb les etiquetes de color
vermell, i enfilem pel corriol que corre
paral·lel al curs d'aigua. Poc després, trobem
una bifurcació que cal seguir a l'esquerra.
Travessem un petit torrent i comencem a
veure algunes balmes entrant al llit del
torrent d'en Reixac. Cal extremar la
precaució quan aquest tram pugui estar
mullat o gelat.
En sortir de la llera, el corriol es fa enfiladís
en suau pendent. Travessarem una pista
forestal, que ignorarem, i continuarem camí
amunt seguint la vall d'en Reixac, fins que
després d'una estona arribarem a un
encreuament de camins. El de la dreta puja
dalt la carena. Prenem el de l'esquerra, que
ens porta directament a les Coves de Mura.
La cova està tancada per una porta
metàl·lica.
En
marxar,
ens
haurem
d’assegurar que la porta queda ben tancada.
Desfem el camí que ens ha dut a la cova fins
que
trobem,
al
corriol
principal,
l'encreuament que ens ha de portar a la
carena, concretament al collet d'en Reixac,
després d'una pujada accentuada però curta.

En arribar, trenquem a l'esquerra i, a poc a
poc, entrem en els paratges rocosos que
coronen la carena, des d'on, en dies clars,
s'observa una magnífica panoràmica del
massís de Sant Llorenç, la serra de l'Obac i
Montserrat
Seguim endavant fins a un altre encreuament
de camins. Prenem el desviament a
l'esquerra. Ara som plenament a la carena i,
pocs minuts després, se'ns planteja una altra
disjuntiva. El camí de la dreta s'enfila i
ressegueix la carena, però després queda
tallat per uns despreniments de roca
recents. L'altre la voreja per l'esquerra. És
aquest el que hem d'escollir. Ens endinsem
en un sector de bosc humit, però abans, en
una recolzada del camí, trobarem la font del
Cargol.
Si continuem el camí podem comprovar els
efectes d'un important despreniment de
roca, que confirma l'estructura esquerdada
del conglomerat que conforma aquestes
muntanyes. La caiguda de blocs ha tallat el
camí carener. Curiosament, si en aquest punt
girem la vista al vessant oposat, podem
observar un altre despreniment similar. Pocs
metres després de seguir el corriol, i per
sobre dels nostres caps, trobarem una de les
figures capritxoses que abunden al parc
natural. Aquesta representa fidelment un
cargol.
La tornada cap a Mura segueix el corriol fins
arribar a una pista de muntanya. Ignorem
una altra pista que no es dirigeix al poble,
travessarem la riera de les Nespres, al
marge esquerre de la qual veiem la font de
l'Era i continuem. Seguirem caminant en
paral·lel al curs d'aigua fins que arribem a
l'església, on enfilarem pel carrer que puja i
arribarem de nou al Centre d'Informació de
Mura.

