Avencots del Motllat de la Pona, Avencs de la Febró (Baix
Camp)
Data: 06 de febrer de 2022.
Participants (15): Carles Prades, Sílvia Guerrero, Jaume Ferran, Joan Gassol,
Montse León. Juan Ilundain, Lluís Díaz, Meli Carrilero, Reme Carrilero, Maria
Antònia Llaberia, Pere López, Tatiana Stúpina, Vicenç Roig, Montse Boj i
Xavier Juez.
Inici: Km 22 de la T-704.
Final: Km 22 de la T-704.
Circular: Si
Temps real: 03:15 hores.
Temps total: 04:30 hores.
Desnivell: 169 metres
Desnivell acumulat: 252 metres
Distància: 8,0 quilòmetres
Dificultat: Fàcil.
Avui diumenge sis de febrer de 2022 ens trobem una bona colla d’amics al km
22 de la carretera T-704 que va a la Febró.
Comencem a caminar pujant pels Plans de la Mussara en direcció nord-est
seguint el PRC87.
Anem pujant fins el bosc de l’Agustenc, concretament fins el coll de l’Agustenc,
aquí girem a l’esquerra pel GR 7 en direcció a Arbolí.

Punt de trobada

Coll de l’Agustenc

Quan portem uns 300 metres, a l’alçada de la Punta de la Fita Vella, deixem la
pista i seguim un camí a la dreta.
Anem pel Motllat de la Pona, seguim el camí un quilòmetre aproximadament,
fins trobar l’entrada nord-est, l’entrada del Neng, als Avencs del Motllat de la
Pona, Avencots o los Avencs de Blai.
Fem un recorregut molt interesant per dins dels Avencots, amb el seu intricant
recorregut de 1.178 metres i 44 metres de desnivell dins d’una extensa xarxa
d’esquerdes, amb un bosc selvàtic producte del microclima que es produeix

dins, amb varis avencs i cingleres de difícil superació. Al seu interior també
trobem una cova.

Interior dels Avencots

Microclima autòcton a l’interior dels Avencots

Foto de grup a la cova dels Avencots
Sortim dels Avencots per la seva sortida sud-est i pugem fins a la Roca del
Migdia.
Des de antuvi aquesta roca ha estat utilitzada pels habitants de La Febró com a
senyal horari, ja que el Sol es col·loca sobre el seu cim a les dotze del migdia
(hora solar).
Des d’aquest indret podem contemplar bona part del terme de la Febró, també
els boscos, barrancs i serrets que l’envolten.
Aquest indret va ser utilitzat com a refugi de grups de maquis i resistents
antifranquistes (Els Patacons) durant els primers anys de la postguerra.
Tornem per on hem arribat i tornem a entrar dins dels Avencots.
Seguim el camí de sortida dels Avencots en sentit contrari fins arribar a una
bifurcació, a la roca del centre podem observar que té una finestra, ara seguim
per la branca de l’esquerra fins que trobem una paret que té continuïtat a dreta i
esquerra, nosaltres seguim a l’esquerra per sortir dels Avencots.

Finestra a les roques

Roca del Migdia

Pas equipat amb grapes i corda

Petita grimpada per sortir dels
Avencots

Seguint cap a l’esquerra agafant un camí que amb forta baixada ens deix en
una pista, la seguim a l’esquerra uns 200 metres fins trobar una altra, ara la
seguim a la dreta poc més d’un quilòmetre, seguin el Barranc de Mas del
Panxó.
Just abans d’un fort tomb a l’esquerra de la pista que seguim, trobem un pal
indicador i un camí que puja a la dreta, està marcat com a PRC87, és el Grau
dels Avencs de la Febró, el seguim.
Aquest camí amb uns 700 metres ens porta directament als Avencs de la
Febró.
Els Avencs són una gran esquerda d’uns 30 metres de fondària, uns 300 de
llargada i uns 8 d’amplada.
Els Avencs han servit per aixoplugar i amagar diferents personatges, per
exemple al contrabandista Josep Ferrer i Grau, marit de la nodrissa de Juan
Prim, el General Prim, que es va amagar als avenc al l’any 1843.
Als Avencs hi ha dues coves, la Cova Gran, de 12 metres d’alçada, 50 de
diàmetres i que té un pilar al mig, una estalagmita de 1,5 metres d’alçada
anomenat El Lleó; i la Cova Petita amb un forat petit com entrada i amb una
fondària de 7 metres.

Entrada/sortida dels Avencs de la
Febró

Vigilant a l’interior dels Avencs

Foto de grup a l’interior de la
cova dels Avencs

Passejant pel interior dels Avencs

Al fons dels Avencs hi havia una ferrada per poder sortir, l’han tret, ja no
existeix.
Al tornar fem parada al centre i la part més fonda dels avencs per visitar la cova
que allí s’hi troba.
Sortim dels Avencs per on hem entrat i agafem el camí que puja a la dreta,
aquests dona al camí marcat amb el PRC87 que havíem deixat, l’agafem en
direcció sud i en uns 800 metres tornem a ser al Pla de l’Agustenc.
Ara ja només ens resta davallar per la pista que havíem pujat fins els cotxes.

Foto de grup al final dels Avencs de la Febró

