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FITXA TÈCNICA: 
Barcelona: Col·legi Jesus – Maria   Hora de sortida: 7:45 hores. Cal ser puntuals ja que és lluny. 
Menjars: Esmorzar en ruta i dinar de restaurant. 
Longitud: 8,58 km aprox.    Durada: 4:30 h aprox.  
Punt mes baix: 546 m. 

Punt més elevat: 822 m.    Desnivell acumulat: 293 m de pujada i 378 m de baixada.  
Dificultat: Baixa. 
Municipis per on transcorre la ruta: La Febró (Comarca del Baix Camp, i molt a prop de Siurana). 
 

Itinerari: 

En la primera part el camí és un corriol entretingut en que s’ha d’anar en compte de no relliscar si hi ha roques o 
arrels mullades a l’hora de visitar cada gorg. La segona part és un corriol i pista que van pujant suaument cap el 
poble de la Febró. 

La Febró 
El municipi de la Febró té 

uns 16,04 km2. És limitat pels de 
Vilaplana (SE), Capafonts (NE), 
Prades (N) i per la banda del Priorat 
per Cornudella (W) i Arbolí (SW). La 
Febró és situada a les muntanyes 
de Prades, a la part alta de la vall 
del riu de Siurana. El terme es pot 
considerar integrat per dues parts 
altes al nord i al sud, separades per 
la fondalada del riu. La meridional 
és configurada pels Motllats, 
integrada per garriga i erms, força 
abrupta, que arriben als 986 m a la 
Foradada, i la septentrional pels 

contraforts de les muntanyes de Prades que arriben als 1.028 a la partió amb Cornudella i on es destaquen el 
Molar (945 m) i el pic del Voltor (962 m), a l'W i al NE del poble respectivament. La fondalada, amb els barrancs 
de Vinarroig i de la Foradada i les coves del Corral i del Gorg, és, en canvi, fèrtil i rica en aigua. El barranc del 
Gorg, afluent del riu de Siurana per l’esquerra, forma el límit amb el terme d 'Arbolí. 

Una carretera travessa el terme de N a S i facilita l' accés al poble des de la Mussara, Capafonts, Prades i 
Arbolí.  

La principal collita és la d'avellanes, seguida per la d'ametlles i la vinya; s'hi fan també hortalisses, mentre 
que els cereals minven. La propietat és en general ben repartida (només eres explotacions sobrepassen les 100 
ha) i hi predomina el conreu directe pels propietaris. Per combatre la crisi agrària s'hi han instal·lat granges de 
porcs i d'aviram, mentre que desapareixen els ramats i s'abandona l'explotació del bosc. Tot plegar es tradueix en 
una notable emigració, que ha convertir en rònecs una vintena de masos. Els habitants de la Febró rebien el mal 
nom de pardals i mantenien enemistar amb els de la Mussara. La Febró és l’única població del Camp de la conca 
del riu de Siurana i l’única del Priorat geogràfic atribuïda administrativament al Camp per raons de mercat. 

La repoblació hi havia arribar el 1151 i sembla que es troba compresa dins els límits de la carta de 
població de Siurana del 1153, que feia els seus pobladors jurídicament lliures, amb dret a tots els emprius i als 
dels pobles que el voltaven, comprenent-hi els boscs, les aigües i els prats. La situació canvia el 1163.  

Formà part del comtat de Prades des de la seva creació el 1324. El 1327, junt amb altres localitats, fou 
donada en concepte de dot pel comte Ramon Berenguer a la seva muller Blanca. Possiblement en un principi el 



terme depenia de Capafonts, del qual eclesiàsticament la seva església era sufragània, dependència parroquial 
que es mantenia encara el 1847. El 1406 tenia ja batlle propi com a lloc; el 1567 es documenta el seu consell i el 
1629 tenia la consideració de vila. El nom del poble, Febror, apareix el 1163, en el Llibre Blanc de Santes Creus; a 
partir del segle XVI era designar habitualment la Febrosa.  

Les primeres notícies demogràfiques són del 1497, en que consta amb dos focs ; en tenia 11 el 1515 i 18 
el 1553. El 1708 10, 16 el 1719, 18 el 1763 i 15 el 1773; amb 93 h el 1719 i 261 el 1787. Segons la tradició durant la 
Guerra de Successió es tiraren vius dins un avenc conegut com el Desenrocat deis Castellans (*) uns presoners 
belgues. Fa pocs anys l’avenc s'esbalça i, efectivament, s'hi trobaren cranis i pots de pólvora. Del segle XVIII poden 
datar els dos molins del terme, un deis quals actiu fins fa pocs anys.    

La Febró tenia 45 h el 1830, 134 el 1842 i assolí el màxim de 322 el 1860, amb una marcada discontinuïtat 
en els anys següents, 296 el 1877, 317 el 1887 i 285 el 1897. Madoz destacava el 1847 el difícil artigatge de les 
seves terres, que produïen blat, ordi , llegums, patates i hortalisses, així com l’existència de ramats de cabres, 
porcs i ovelles. El 1900 tenia 316 h, que, en contínua davallada, han passat a 248 el 1920, 181 el 1940, 86 el 1960, 
26 el 1978 i 31 el 1981.  

El poble de la Febró, al mig de la vall, amb pocs carrers i una plaça, agrupa tota la població, que al 
començament de segle era encara bàsicament dedicada a la ramaderia o a fer carbó. Durant els anys 1940-50 fou 
teatre d'una constant activitat del maquis, que genera l'abandonament d'una vintena de masos i fins i tot la del 
poble. L' església parroquial de Sant Esteve no té interès arquitectònic.  

A mitja hora a ponent del poble hi ha la caseria arruïnada i abandonada dels Masos de Galzeran, 
integrada per cinc masies, esmentades ja el 1728. El mas més important dels que resten en peu és el Mas dels 
Frares, una pedra del qual duu la data de 1762, encara que és ja esmentat el 1641. Es tracta d 'una antiga granja 
d'Escaladei restaurada per Evarist Fàbregas, integrada ara en el campament militar de Los Castillejos (**), 
inaugurat el 1950, en terres d 'Arbolí, la Mussara i la Febró.  

L'element de més anomenada del terme són els avencs de la Febró, tocant ja a la Mussara, una esquerda 
oberta a la cinglera de més de 250 m de llargària, d'uns 25-30 de fondària i de 6 a 8 d'amplada. Dins s'hi troben 
dues coves, una de les quals de gran capacitar, que havien contingut estalactites que foren totalment arrancades; 
en tragueren carretades per decorar el desaparegut mas de Macià Vila, a Reus. Els avencs, atapeïts de vegetació, 
foren aI llarg del XIX refugi de contrabandistes i conspiradors. S'hi amaga també, segons la tradició, fins i tot el 
general Prim el 1843.  

A la vora de la cova de la Vila es troba força material del bronze mitja en el qual es destaca una gran gerra 
de 75 cm d'alçada, molt ornamentada amb cordons i arcuacions, i un cullerot també de terra. A la Solana es 
descobriren peces de ceràmica acanalada. Així mateix s'han trobat sepulcres neolítics a la roca del Migdia, al 
Collet Blanc, a la Parada dels Castellans i al Maset del Joan de la Font. (text extret de la Gran Geografia Comarcal de 

Catalunya (Fundació Enciclopèdia Catalana)) 

(*) Al indret on el riu del Gorg 
conflueix amb el riu Siurana hi 
ha la Desenrocada dels 
Castellans, un caos de grans 
blocs de pedra on, segons la 
llegenda, foren llançats del 
penya-segat 500 presoners 
castellans durant la Guerra dels 
Segadors; al cap dels anys, el 
despreniment de roques va 
colgar les seves despulles. La 
llegenda també afirma que quan 
la foscor arriba si es para bé 
l’orella encara es poden escoltar 
els seus gemecs. La versió 

d’Albert Manent és una mica diferent però no menys impactant: “La Guerra de la Successió va donar lloc al 
topònim de «Desenrocat dels Castellans», un antic avenc a la Febró que, en esbalçar-se, va abocar cranis i pots 
de pólvora. Diu la tradició del poble que hi tiraven vius els presoners que parlaven estranger («belga», concreten). 
No gaire lluny hi ha la Parada dels Castellans, on sembla que feren presoners els qui després estimbaren.” (Albert 

Manent, Toponímia i història al Camp de Tarragona). 



(**) Antiguo campamento militar "Los Castillejos" (montañas de Prades, Tarragona) construido allá por 1.950 y 
abandonado el año 2.000. En la antigüedad fue un centro de instrucción de las antiguas milicias universitarias, en 
los años 70 paso a ser un campamento de maniobras y de prácticas de tiro. En los años en que funciono a máximo 
rendimiento llegó a albergar a unos 5.000 soldados. Posteriormente a la fecha de su abandono sirvió para la 
celebración de fiestas rave clandestinas, las cuales fueron las grandes culpables de su gran deterioro en la 
actualidad. 

 

Gorgs de La Febró 
Las pozas de La Febró son un 

bonito conjunto de charcos y cascadas 
cerca de La Febró y de la carretera de 
Vilaplana a La Febró. Junto con las simas, 
son el lugar más conocido y visitado del 
pueblo. Se trata de un río, afluente del 
Siurana, cuyo fondo está formado por 
roca caliza, y a causa de la erosión de los 
saltos de agua, estos han formado unos 
charcos profundos muy característicos 
que en verano se convierten en un lugar 
ideal para tomar un buen baño, fresco y 
tonificante. 

Su acceso es rápido y fácil. La 
manera más rápida de acceder a ellas es desde la carretera de Vilaplana a La Febró, a la altura del km 25, cerca 
del Mas dels Frares y solo se tienen que seguir las marcas rojas y blancas de un GR que, en este punto, cruza la 
carretera camino de Arbolí.  



http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10858318 
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