
 SORTIDA DE TOT EL DIA 
 PELS GORGS DE LA FEBRÓ DE SIURANA 

Diumenge 3 juliol 2016

Sortida en cotxes: Sortirem per la C-33 enllaçant amb l'AP 7 direcció Tarragona, per continuar
per l'AP-2 direcció Lleida durant 40 km. Sortim a la sortida 9 Montblanc / Esplugues de Francolí,
enllaçarem amb la N- 240 direcció Lleida durant 10.6 km fins a la sortida que ens indica Vimbodí /
Vallclara, seguirem per la TV-7004 direcció Vilanova de Prades durant 12,8 km fins arribar a una
rotonda on enllaçarem amb la carretera TV-7005 / T-700 direcció Prades. A Prades seguirem per
la T-704 durant 3 km fins arribar a la població de La Febró on a les primeres cases aparcarem a
un pàrquing a l’esquerra.

Recorregut: Magnífic recorregut circular des de la Febró per anar als 4 o 5 gorgs que és troben a
mig camí de La Febró i Arbolí. El importants són el Gorg, el Gorguet i la Gorguina.
Sortirem de la població de La Febró passant per la Tosca de Escanals abans d’arribar al Gorg de
La Febró on farem una parada per gaudir-lo, després seguirem durant 1,8 km fins arribar al Gorg
de la Gorguina, on farem una segona parada per menjar i gaudir de la zona podent-nos banyar.
Després de recuperar forces i havent-nos refrescat seguirem durant 6,8 km creuant el riu Siurana
abans d’arribar de nou als cotxes on finalitzarem.

Distància: 13,030 quilòmetres
Desnivell positiu: 391 metres acumulats 

Requeriment per a la sortida: portar un bon calçat, roba adequada per la muntanya, banyador
per qui es vulguin banyar als Gorgs, l’esmorzar, el menjar i aigua, ja que és una sortida de tot el
dia. 

Horari: sortida de la Plaça de Sarrià a les 7.45 h arribada a la població de La Febró a les 9.45 h 
Començament de la caminada a les 10.00 h.
Final previst a les 16.30 h; a Sarrià a les 18.30 h.

Els que no portin cotxe hauran de pagar 12 € als que el portin 

Responsable de la sortida Antoni Catasús  690 064 393

Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i
contractació d’assegurança. L’assegurança val 5,00 €  per qui no disposi de la llicència anual.
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