
 Els avencs de la Febró (Muntanyes de Prades) 
  

Data: 15 de febrer de 2004 

Hores totals: 4,30 

Assistents (32): David Arias, Montse Boj, Esther Bru, Àngels Casas, Montse 
Cedó, Dídac Díaz, Lluís Díaz, Meli Carrilero, Sònia Florencio, Joan Maria 
Fortuny, Verònica Gilabert, Pilar Hidalgo, Miquel Malet Casas, Miquel Malet 
Llop, Jordi Mariné, Josep Mariné, Joan Marquès, Joan Víctor Marquès, Pablo 
Marquès, Maria Cinta Prats, Vicenç Roig, Guillem Roig, Josep Salafranca, Joan 
Sentís. Invitats: Sito, Carles, Ricard, Claro, Maria, Sabina, Gerard, Lídia,   

  

Itinerari: La Febró (Baix Camp) – Bosc de l’Augustenc -  Avencs de la 
Febró – PRC 6 – Grau dels avencs - Mas del Panxó – Font del Pubill – La 
Febró.  

  

 

Sortim de la Febró a les 9 del matí enmig d’una boira tancada i freda. Prenem 
el vell PR que travessa la carretera de Reus i puja pel mig del bosc de 
l’Augustenc deixant a l’esquerra el barranc de la Font Freda. Primer és un 
sender estret, més endavant anem per pista. Una mica abans del pla, prenem a 
l’esquerra el sender marcat que porta als avencs. 



 

La boira sembla que vol marxar però no ho fa. Portem una mica més d’una 
hora de pujada i ara ens hem d’abrigar per tal de baixar al fons gèlid de l’avenc, 
que mirat des de dalt, impressiona. Per sort la humitat no ha mullat molt la 
pedra i la baixada és fàcil. Una vegada baix, a recer del ventet, esmorzem 
tranquil·lament admirant la verticalitat de les parets. 

  

 

 



Impressiona la fondària de l’avenc i la relativa facilitat de l’accés. Diuen que 
antigament es podia baixar amb mula i fins i tot amb carro per tal de transportar 
les estalactites que es treien de les coves que hi ha al fons. És un lloc on diuen 
també que es va amagar el general Prim quan el perseguien.  

 

 Equipats amb llanternes i frontals, entrem a la cova principal, que té un accés 
fàcil. Hi ha  una amplia sala on es veuen formacions, alguns degotalls d’aigua 
un parell de pessebres d’entitats excursionistes que han triat aquest lloc. 
Després d’un parell d’hores remenant per la cova, les gateres i els racons dels 
avencs, prenem el sender marcat com a PRC6 i baixem el grau dels avencs 
entre bosc fins les ruïnes del mas del Panxó i la font del Pubill, al costat ja del 
poble. Per fi ha sortit el sol i podem gaudir de bona temperatura.  


