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Dia Dissabte 30 de Novembre de 2013 

Hora 07:30h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 (davant de Cicles Mora) 

 
 
Fitxa tècnica 

Itinerari a peu Sortirem del poble de La Morera de Montsant, Grau del Carabassal, Piló dels 

Senyalets, Pi del Cugat, Clot dels Cirers, La Cogulla, Racó del Teix, Grau de 

Salfores, La Morera del Montsant. 

Dificultat Baixa amb un desnivell acumulat de 800m. 

Temps 5 – 7 hores aproximadament. 

Observacions Aquest itinerari aprofita uns graus equipats per accedir a la Serra Major, i visitar 
alguns uns dels seus indrets més bonics.  

Els graus equipats del Montsant (n’hi un bon grapat) són el fruit de la feina de 
molta gent que s’ha esforçat en fer accessibles alguns passos difícils per pujar 
les cingleres d’aquesta serra. 

 
 
Notes 

 Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat. 

 Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable. 

 L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o 

ocasionar els participants, encara que vetllarem per evitar-los. 

 Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicencia 

federativa de l’any 2013. 
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Grau del Carbassal 

 
 

 

Racó dels cirers 

 

http://www.ccelaforadada.cat/
mailto:centreexcursionista@ccelaforadada.cat


Sortida 

Serra del Montsant 
 

 

 
Gracies per respectar el medi natural i no embrutar Caminar és salut 

Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset Amb el suport 

 tel. 977.74.52.24 Ajuntament de  
 www.ccelaforadada.cat Sant Carles de la Ràpita
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

 

Baixant cap al Grau de Salfores. 
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