
EXCURSIÓ  PER LA SERRA DE LLABERIA: RUTA MARÇÀ – Mas d’en
Crusat, Mas del Cosme, Caseta de la Vall, Carrerada de les Taules i Marça
Distancia 13, 340 km, 3,35 hores, desnivell positiu 629 metres.

Ens trobem a les  8  del  mati,  Rosa Mª.  Bernaus,  Ramon Bergada,  Josep Mª.
Banet, Jaume Matas, Pere Ollé i Miquel López, aquest últim no es membre de la
Secció,  però  bon  caminador  amb  el  que  comparteixo  algunes  sortides  i  ens
acompanya a la sortida d’avui.

Sortim de Marçà i desprès de buscar una estona enfilem el camí cap el Mas d’en
Crusat,  com podeu  veure  fem  l’excursió  al  revés  de  com inicialment  estava
planejada, no per desig propi sinó perquè trobem el primer indicador al mas
d’en Crusat. .
Camí ample que ens porta fins al Mas, avui encara es conserva prou bé, és un
mas immens, continuem fins arribar a la carretera TV-3001, continuem per la
mateixa carretera més/menys un kilòmetre i agafem el desviament a l’esquerra,
Barranc de Riucorb, ens anem enfilant cap el mas del Cosme, és una pujada
forta però bastant sostinguda i de molt bon fer, acabem la pujada i aprofitem per
reposar una mica de forces, esmorzem i sense entretindre'ns massa continuem el
camí que ara baixa una mica, més endavant trobem el mas del Cosme i la caseta
de la Vall, el camí s’enfila amb forta pujada fins arribar a la Cresta del Gall,



punt de màxima alçada de l’excursió 650 metres. A partir d’ara  ja comencem la
baixada, això si, ara la calor es fa sentir. Al fons de la vall es veu Marçà, però
se’ns ha fet prou llarga l’arribada al poble, entre la forta calor del migdia i el
tros final de carretera per arribar als cotxes, acabem l’excursió a les dues del
migdia.
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