El Cingle
Els camins de la Prehistòria
Alforja, Coves del Rufino, grau d’en Dar, escales del
Susagno, poblat prehistòric, Alforja
Matinal, 16 de juny de 2019

Un cop acabats els treballs d’adequació d’una sèrie de passos al cingle, fem
aquesta sortida per inaugurar una de les rutes que l’Ajuntament està
publicitant.

Serà un matí molt i molt bonic, però a la vegada llarg i intens.
De manera molt esquemàtica, el recorregut és aquest:
Sortim des de la plaça de Dalt d’Alforja, agafem el camí d’Arbolí i anem pujant
fins al desviament que va a les coves del Rufino. En aquest punt ens trobem
amb els companys que han triat l’opció 2 (explicada més avall). Marxem doncs
en direcció a les coves del Rufino, passem a tocar de la punta del Cavall,
travessem el laberint de roques –nou pas obert fa algun temps- i ens enfilem
pel grau d’en Dar fins al damunt del cingle.

Paral·lels a la carretera, anem a l’est. Deixem el camí d’Arbolí i continuem fins
que
comencem
a
baixar
per
les
Escales
del
Susagno.

Ara el camí es completament pla, penjat entre cingles. Amb compte, passem un
pas
assegurat
amb
un
cable

i arribem al poblat potser amb orígens prehistòrics.

Després de visitar-lo continuem cingle enllà, passem un altre pas equipat,
pugem una canal ajudant-nos d’una corda i continuem fins a enllaçar amb el
camí d’Arbolí. Els dos grups ens tornem a separar: uns a peu cap a Alforja i els
altres amunt fins on tenen els cotxes aparcats.

OPCIÓ 2: Mitja hora més tard que el primer grup, els que es volen estalviar el
primer tram, surten en cotxe des d’Alforja i van fins a la part superior del camí
d’Arbolí. Des d’allí baixen per trobar-se amb la resta de companys en el
desviament a les coves del Rufino.
Material:


Esmorzar, bon calçat, gorra, bastons, aigua. Qui en tingui, material per
assegurar-se als cables instal·lats.

Sortida:




A peu: A 2/4 de 8 del matí a la plaça de Dalt.
Opció 2. En Cotxe: A les 8 del matí a l’aparcament al costat del
cementiri.
Procurarem arribar a Alforja a l’hora de dinar, cap a quarts de 3 del
migdia.

Inscripcions:



Per la sortida a peu des d’Alforja no cal apuntar-se.
Per l’opció 2, cal comunicar-ho per poder preveure els vehicles
necessaris. Ho podeu dir a la Neus Vilella (Cooperativa) o a l’Alfons
(626514467)

Important:


Aquest recorregut passa per punts equipats amb cables que faciliten la
progressió. És responsabilitat de cadascú assumir el risc personal
de passar per punts delicats. Des de l’organització s’ajudarà i es
donaran les indicacions que calguin i es facilitaran els mitjans necessaris
per assegurar-se a qui li convingui. Qui tingui el material per assegurarse, que el porti.

Més informació:




Aquesta és una de les rutes que amb el nom de RUTES I CAMINS
D’ALFORJA, publicita l’Ajuntament i que ha muntat i coordinat
AlforjaStark.
Totes les rutes es poden trobar a Wikiloc
Aquest és l’enllaç de l’excursió que farem:

https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/ruta-10-els-camins-de-laprehistoria-el-poblat-prehistoric-i-les-coves-del-rufino-36202108

