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Els gorgs de la Febró
Aquest cop, per motius d'agenda, la sortida del mes d'abril l'hem fet el
primer dia de maig. A les nou del matí hem sortit des de les Borges cap a
la Febró, a les muntanyes de Prades. L'excursió és bastant fàcil: un
recorregut circular, adaptat als més petits, però amb paratges
espectaculars on l'aigua és un l'al·licient més per excursionistes com
nosaltres, de terres de secà.

Habitualment tenen
aigua, però alguns
anys de sequera
persistent han
acabat per
assecar-se.

L'inici de la caminada ha estat al Mas dels Frares, a prop de la carretera
que porta a la Mussara, i hem baixat cap al barranc de la font de Verdú,

!1

1 DE MAIG DE 2016

CENTRE EXCURSIONISTA
BORGES-GARRIGUES

subsidiari del riu Siurana. Uns 500m endavant ja ens hem
trobat amb els gorgs de la Febró, unes grans codolles que ha
esculpit la força del riu en baixar-hi durant milers d'anys.
Primer ens hem trobat el Gorg, després el Gorguet i, més avall,
les Gorguines.
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Accés fàcil i ràpid:
des del km 25,
només cal seguir
el GR que va cap a
l'Arbolí

A les dues ja érem un altre cop als cotxes. Després, dinar a la
Febró, a l'hostal de la Perdiu i, abans de tornar, visita pel
poble. Un dia rodó.

Punts d'interès:
31 T 330452 4569567 - 702 m - Gorg
31 T 330373 4569579 - 698 m - Gorguet
31 T 330326 4570238 - 607 m - Gorguina
31 T 332924 4571438 - 746 m - la Febró
31 T 330368 4570222 - 618 m - Mirador
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