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RUTA DELS AVENCS DE LA FEBRÓ 
(MUNTANYES DE PRADES)  

Data:  diumenge 21 de novembre de 2010 

Hora de sortida:  8 h del matí  

Desplaçament: cotxes Particulars 

Lloc de sortida:  plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú 

Coordinadors de la sortida:  Cristina Bas, Angel Bosch, Imma Laborda, Elio i Pau Perea.  

Telèfons de contacte:  Cristina ( 666 112 732 ) - Imma ( 652 85 31 04)  
 

Horaris previstos: 

08.00 h Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova 

09.30 h Arribada al refugi de La Mussara 

10.15/10.30h Inici de l’excursió 

14.30 h Fi de l’excursió i dinar a l’esplanada del refugi. 
 

Com arribar-hi:  

El refugi de la Mussara està situat sobre un cingle, molt a prop de l’antic i abandonat poble de la Mussara, i per 

arribar-hi ho podem fer des de Vilaplana (12 km), des de Reus (24 km) o des de Prades (16 km). També hi podem 

accedir des de la sortida 11 de l’AP-2 a Valls, anar fins a Alcover i pujar per la TV-7041 fins a Mont-ral, i girar a 

l’esquerra per la TV-7045 fins al trencall del poble de la Mussara. El refugi és a tocar i està senyalitzat. Recomanem  

d’anar-hi per Alcover, ja que per Reus hi ha moltes corbes. 

 

Esquema de l’itinerari (A):  Refugi de la Mussara - Mas del Pou de Gel - Pla de l’Agustenc - Avencs de la Febró - Pla 

de l’Agustenc - Font de la Paua - La Mussara - Refugi de la Mussara  

Longitud: 5 km. Horari: 3/3.30 h. Desnivell: 150 m. 

Esquema de l’itinerari (B):  Refugi de la Mussara - Mas del Pou de Gel - Serra d’en Garcia - Avencs de la Febró - Pla 

de l’Agustenc - Font de la Paua - La Mussara - Refugi de la Mussara. 

Longitud: 6,5 km. Horari 3.30/4 h. Desnivell: 240 m.  

Observacions: Hi haurà 2 variants del recorregut que es podran fer en funció de l’edat. De 0 a 5 anys, caldrà seguir 

l’opció A.  De 6 anys en endavant, es podrà seguir l’opció B.  Totes dues opcions comparteixen l’inici del camí. Al cap 

d’uns 15 minuts, se separaran i es retrobaran al Pla de l’Agustenc. 

Material necessari (què cal portar) 

Menjar: Cal portar esmorzar i dinar. Esmorzarem i dinarem al refugi de la Mussara.  

Roba d’abric: A finals de novembre segurament farà fred i humitat. Convé portar roba d’abric i un impermeable. 

Per a l’avenc: Casc de bici, frontal o llanterna. Les coves son brutes, si algú s’arrossega s’embrutarà; porteu roba en 

conseqüència.  

Calçat adequat: Botes de muntanya per evitar refredaments i torçades de peu. 
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Dificultats que hi pot haver:  Les dues opcions son coincidents en gairebé tot el camí i, per tant, comparteixen les 

mateixes dificultats. Per accedir a l’avenc de la Febró hi ha una petita desgrimpada que amb pluja o humitat pot fer 

necessari l’ajut dels pares. Per tornar al refugi cal travessar una carretera i caminar uns 300 m al marge d’una 

carretera secundària; per tant, s’hi haurà de circular amb cura.  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI: 

Amb l’ajut del fulletó A peu per Vilaplana, editat per l’Ajuntament de Vilaplana, Cavall Fort 1051 i observacions personals. 

Els avencs de la Febró són unes esquerdes que es desenvolupen paral·lelament al cingle que les ha generades. N'hi 

ha tres de principals. La primera, l’esquerda Gran, és la més ampla i curta però es troba aïllada de les altres. La que 

es pot visitar és la tercera i més allunyada del cingle, amb una galeria principal de gairebé 300 metres de llargada, 

uns 30 de fondària, i de 6 a 8 d’amplada. Al seu interior es troben la cova Gran, la cova Petita i tres avencs. La cova 

Gran té un recorregut de 254 metres i 39 de fondària i és una atractiva i fàcil descoberta per a introduir-se en 

l’exploració espeleològica. Aquesta esquerda comunica amb la segona i uns trams laberíntics i tot el conjunt supera 

els 1.800 metres. 

L’anècdota històrica.  

Conegudes d’antic, en les esquerdes anomenades avencs de la Febró s'hi havien amagat bandolers i fins i tot el 

general Prim les utilitzà de refugi en les guerres carlines, el 1843. L’accés a l’esquerda principal és relativament fàcil, i 

sembla que hi havien baixat mules amb carros per treure estalactites. I és que de la cavitat es van espoliar moltes 

concrecions, de les quals algunes estalactites foren arrencades per decorar els jardins i cascades d’un mas a Reus. És 

evident que aquest espoli ens ha privat de gaudir de la gran bellesa que havien tingut les coves, i ens ha de servir 

d’exemple per tenir cura i fer respectar la fragilitat de les cavitats. 

Mas del Pou i el Pou de Gel. Aquest pou li dóna nom a l serra que travessa l’itinerari. El pou va ser construït a 

principis del segle XVIII i posteriorment es va fer el mas. Va estar en funcionament fins a meitat del segle XIX, 

permetent emmagatzemar-hi  uns 700 m3 de gel aproximadament. Actualment el sostre i les voltes que el sostenien 

han desaparegut , però podem observar el gran cilindre.  

La ruta passa pel poble abandonat de La Mussara, es recomanable visitar les runes de les cases amb compte i 

apropar-se a les Airasses, des d’on es pot gaudir d’una àmplia vista del Camp de Tarragona. Al matí d’un dia clar 

d’hivern fins i tot es pot divisar les Illes Balears.  

OPCIÓ A (de 0 a 5 anys): 

Els mes petits faran el mateix camí que l’opció B, però no passaran per la serra d’en Garcia, sinó que giraran pel GR 7 

i aniran directament al pla de l’Agustenc. Com que a les coves hi ha humitat i hi pot fer fred, el grup A hi entrarà el 

primer, per anar descobrint i explorant l’indret, mentre els companys més grans fan el tomb.  

OPCIÓ B (de 6 anys en amunt): 

Aquest opció passa per la serra d’en Garcia i els marges de la pista estan recoberts de nombroses especies vegetals 

característiques de la zona com ara el ginebró, la flor del panical, l’espígol o el coixinet de monja. Per aquest itinerari 

es poden divisar bones vistes de la població de la Febró.  

Trobareu més informació de la zona i de l’itinerari en aquest enllaç: 

http://www.cavallfort.net/cavallfort/ca/cavall-fort/arxiu/1051/22-excursio.html 
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Mapa de la zona:  

 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 

Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats 

del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus 

pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1
  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 




