Ferrata Grau de la Cova - Cova de la Moneda - Mont-ral
(Alt Camp)
Data: diumenge dia 31 de gener de 2016
Participants (14): Tatiana Stupina, Pere López, Montse León, Joan Gassol,
Amèlia Carrilero, Lluís Díaz, Maria Alias, Joan Marquès, Meritxell, Pau
Marquès, Amèlia Salvat, Dani Ros, Pili Inostroza i Toni Coll.
Itinerari: Sortida matinal per les muntanyes dels Motllats. Pels vols de les vuit
del matí anem arribant a la plaça major de Mont-ral i una vegada reunits tota la
colla iniciem l’excursió.
Anem a cercar el sender del Serret dels Avencs, passem per sota del gran pont
natural conegut com Foradada de Mont-ral i poc després creuem per l’interior
d’un altre foradada mes petita i arribem al punt indicat amb unes monjoies, on
bifurca el corriol que s’enfila per una gran llosa de roca grisa i es dirigeix a la
base del cingle de l’Abellera.

Aquest caminoi passa per sota d’una de les entrades de la Cova de Mont-ral,
de la que hi penja una cadena, i tot seguit trobem el començament de la
Ferrata o millor dit del Pas Ferrat del Grau de la Cova. Fem dos grups, mentre
uns pugen pel pas ferrat, la resta segueix el grauet fins els Plans i una vegada
a dalt ens trobem tots i ens deturem una estona ben arrecerats per fer un mos,
doncs en els Plans la ventada és notable.

Donem la volta pel Pla d’en Bruno fins on comença el Pla de la Picosa, ens
atansem al cingle Nord i aleshores prenem el sender que segueix el cingle
direcció a Mont-ral i amb una mitja hora arribem a sobre de la Cova de la

Moneda. Un atrevit corriol es despenja uns metres per la cinglera i ens
condueix a la boca de la cova.
Alguns companys ja feia anys que coneixien i havien recorregut la Cova de la
Moneda, però la majoria sols n’avia’m sentit parlar i el fet de veure-la per dins
va significar una autèntica descoberta. Aquesta cavitat la conforma
principalment una galeria d`’uns 165 metres de recorregut de dimensions
variables, amb un parell de desnivells notables, el primer d’uns cinc metres el
salvem amb facilitat gràcies a que està equipat amb amples graons de tipus
ancoratge de plàstic dur. I el segon salt, d’uns tres metres, dona accés a
l’última sala gran però no està equipat.

En sortir de la cova retornem al sender, anem fins la cruïlla amb el camí de la
Foradada i continuem per la mateixa ruta per la que havíem passat pel matí.
Arribem a la plaça del poble a quarts d’una del migdia i per arrodonir el
diumenge ens traslladem a la propera masia de Pere i Tatiana per fer la
primera “calçotada” de l’any.

