
Els avencots de la Roca del Migdia i l’avenc de la Febró 

Dates: 16, 18 i 20 de juliol de 2017 

Participants: Maria Alias Santamaria, Joan Maria Boada, Pere López Ladeveze, Joan Marquès Griñó. 

Temps: 4h.15’ de mitjana 

Distáncia recorreguda: 9,50 Quilómetres de mitjana. 

Desnivell positiu: 320 metres 

Itinerari: Refugi de la Mussara – Poble (en 2 sortides)– Coll de l’Agustenc – Plans de la Pona – 

Avencots i cim de la Roca del Migdia – Barranc de la Font freda – Grau dels Avencs – Avenc de la 

Febró – Cova de l’avenc (en 1 sortida) – Ferrada (en 1 sortida) – Coll de l’Agustenc – GR® 7 (en 2 

sortides) – PR®-C 87 (en 1 sortida) – Coll de la Negra i GR® 172 ( en 2 sortides) – Refugi. 

Tothom coneix l'avenc de la Febrò i se'ns passa per alt que molt a prop hi ha una altra meravella tant o 

més interessant, són els avencots de la Roca del Migdia, dignes de competir amb la majestuositat de 

l’avenc de la Febró. Tan sols un detall, qualsevol de les tres entrades que tenen son difícils de localitzar, 

és per això que recomano a tothom que s’hi vulgui aventurar que abans s'informi molt bé de la 

localització o que hi vagi acompanyat de algú que se'ls conegui bé i així s'evitarà ensurts.  

  

A banda de la localització, hi ha una parell de grans diferències entre ells, i és que dins dels avencots 

existeix tot un món natural de boixos i teixos. L'altra diferència és que els avencots no estan alineats 

com l'avenc, sinó que canvien de sentit pel que cal anar en compte de no fer marrades. 

  



Aquesta ressenya correspon a tres sortides consecutives per la zona amb diferents companys del 

G.E.C.T., i encara que en cada una d’elles no hem fet exactament el mateix recorregut, crec que queda 

sintetitzat. 

    

Normalment, la sortida del Avenc de la Febró es fa pel mateix lloc per on s'entra, però existeix una altra 

manera de sortir molt més arriscada que no és apta per a tothom, i que aquesta vegada l'hem utilitzat, 

es tracta d'una mena de via ferrada amb unes 14 grapes clavades a la paret i un xic extra-plomades que 

compta amb un cable de seguretat, però que en el punt més alt s'ha de passar de les grapes a la roca i 

sortir cap a la dreta sobre el vuit.  

  

Iniciem l’excursió des del refugi de la Mussara tot seguint les marques grogues i blanques del PR®-C 87 

en direcció nord, creuem la carretera d'accés i seguim fins el coll de l'Agustenc. Una altra forma és 

seguir el PR®-C 87 en direcció al poble de la Mussara, la visió del que queda del poble, la visita a les 

restes del refugi de ls Airasses edificat l'any 1926 pel C.E.C. i les magnífiques panoràmiques que de allí 

s'albiren ven bé valen la pena. Seguim després la  "Ruta dels Avencs" i també farem cap al Coll de 

l'Agustenc on deixarem el PR®-C 87 per seguir uns metres el GR® 7 en direcció als Gorgs del Mas dels 

Frares.  

 



  

Anem amb compte i just a tocar el Motllat de la Pona deixem la pista per seguir un sender a mà dreta 

que al cap d'una bona estona i alguna marrada ens durà a l'entrada dels avencots; la qual mena 

envoltada de boixos que la dissimulen. Cal dir que ja arribant-hi s'ha de deixar el sender principal i anar 

cap a la dreta per un de secundari i fer cap a un corriol on al terra hi ha una fita i al tronc del boix del 

costat hi ha una marca de pintura vermella.  

  

El recorregut per dins dels avencots no té problemes ja que es veu trepitjat. Si es segueix recte farem 

cap a una sortida per on pujarem sense cap dificultat al replà de la Roca del Migdia força plena de pins 

amb alguna clariana però malauradament els pins no deixen veure res.   

Cal retornar a dins dels avencots, i aleshores arribarem a una roca que està foradada de banda a banda 

que poc abans hi hem passat, ara hem de seguir pel costat esquerre i lentament farem cap a una 

grimpadeta i al superar-la passarem a tocar d’unes petites concrecions calcàries de estalactites.  

 



  

Poc estona més tard sortim dels avencots. El senderó següent és molt vertical, cal anar en compte de 

no caure i més si el terra està humit ja que és fàcil relliscar.  

Fem cap a una pista que baixa cap a la Febrò, la seguirem tot baixant un parell de revolts per deixar-la 

per una altra pista que surt a mà dreta i va a creuar el barranc de la Font Freda on a la primavera 

podem veure-hi força orquídies.  

Deixem el barranc enrere i fem cap a un encreuament amb el PR®-C 87 que seguirem cap a la dreta 

pujant fort, és el grau dels Avencs. Mentre pugem podrem gaudir si ens girem, d'unes vistes 

excepcionals del poble i de la mola de la Febrò amb el coll de les dues Torres al seu costat. 

  

  



Un cop el sender passa entre pins i planeja l'hem de deixar per un altre que surt per la dreta senyalitzat 

en el tronc d'un pi amb els colors blanc i grog però en forma de aspa. És un sender d'entrada a l’avenc 

de la Febrò.  

  

De l’avenc podem sortir pel lloc per on hem entrat o fer-ho per la ferrada, tant si ho fem per un lloc com 

per l'altre al sortir farem cap al sender marcat com a PR®-C 87 i el seguirem cap a la dreta (sud) fins 

tornar al coll de l'Agustenc. 

  

Per a tal de no repetir camí seguirem de nou el GR® 7 però cap a l'esquerra en direcció "Mont-ral" fins a 

l’inici de la Serra del Pou de Gel, mentre caminem gaudirem de la imatge de la torre i refugi de la 

Mussara i entre pinars ens fixarem amb la gran bassa quadrada del Pla de la Mata que rep l'aigua de la 

font del Pla. 



  

Deixarem la pista i seguirem un sender a mà dreta amb marques grogues i blaves fins el coll de la 

Negra on entroncarem amb el GR® 172 i el PR®-C 88 "Ruta del Carrasclet" que marxa poc després per 

l'esquerra vers Reus. Nosaltres seguirem el GR® 172 pel mig dels pins fins fer cap al refugi i acabar 

aquest curt però entretingut i interesant recorregut. 

 
 

 

 
 


