ELS AVENCOTS A LA MUSSARA,
DISSABTE 21 DE NOVEMBRE

Sortirem a les 8 del pàrquing del cementeri, dificultat baixa desnivell 240m.
DIFICULTAT 100 % VALOR MAXIM
DESNIVELL ACUMULAT
DIFICULTAT EN LA ORIENTACIO
DIFICULTAT EN LES PUJADES
DIFICULTAT EN LES BAIXADES
DURADA AMB PARADES
ESTAT DEL SENDER (MAL ESTAT 100 %)
DISTANCIA
PASOS PERILLOSOS

240 metres
30 %
25 %
30 %
4 a 5 hores
30 %
9 Km
0

Tarragona → Reus ( direcció Falset) → Mas Pujol → Vilaplana → La Mussara.
La Serra de La Mussara ens ofereix impressionants sorpreses geològiques. Els poc anomenats
Avencots de La Febró i de la Roca del Migdia
són una d'elles. Deixem el cotxe a la Musarà
anem direcció al Pla de l'Agustenc → seguint
un Gr 7 que ens portaria a La Febró → a la
dreta ben aviat hi ha un senderol → fen cap
a un camí de carro seguim capa la dreta →
ben aviat trobarem un senderol a l'esquerra
→ a uns 700 metres trobarem a la dreta els
Avencots de La Febró → aquí dintre ens
podem perdre anar al nostre aire a
investigar, podem passar hores → per sortir
dirigim una mica nord oest → si volem
visitar la Roca del migdia, tornarem enrere i
visitarem la Roca, tornarem a entrar en els
Avencots → seguirem en direcció al Barranc
de la font Freda →arribarem a una pista
anirem a l'esquera → trobarem mes
endavant una cruïlla d'un camí a la dreta l'agafarem → quant troben a la dreta el PR al
seguirem → pujarem al Grau dels avenc de la Febró → visitaren els Avencs de la Febró →
tornarem a la Mussara. Una passejada fantàstica.

NOTES: Cal anar ben calçat, portar una cantimplora amb aigua, l’esmorzar. També es recomana
una protecció per al cap, per si fes sol, i un impermeable, en cas de pluja.
Mireu sempre el correu el dia abans per si hagués amenaces de pluja, anul·laria la
excursió

