
MR-1, AVENC

1 : Caracteristiques

Nom: MR-1, AVENC
Descripció Breu: Avenc de 34 metres de fondària a la zona

coneguda com los avencs de Feliu (Mont-ral).
Tipus: Avenc
Desnivell: 34 metres
Recorregut: 192 metres
Litologia: Calcàries
Comarca: Alt Camp
Municipi: Mont-ral
Gran Unitat: Serralada Prelitoral
Unitat: Muntanyes de Prades

2 : Boques

Nom: MR-1, AVENC
Datum: ETRS89
UTM X: 339770
UTM Y: 4572560
Fus: 31
Nivell sobre el Mar:857 metres
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3 : Descripció

La boca 1, dóna accés a un pou de reduïdes dimensions (0,60X0,60 metres) i 15 metres de
fondària que accedeix a la sala de major dimensions de la cavitat. En direcció O, s'accedeix a una
mena de laminador amb una secció de 0,60X3,80 metres. A la part més baixa hi ha un ressalt de 9
metres, trobant-nos amb una entramat de galeries i possibles continuacions, condicionades per la
inestabilitat del caos de blocs que fan molt perillosa l'exploració. 
Situats de nou a la sala i en direcció N, s'accedeix a unes galeries estructurades sobre plans
d'estratificació. El desnivell és de -34,80 metres i el recorregut de 192,92 metres.

4 : Situació

Està situat a uns 60 metres al N, de l'avenc de la Via Nadal, després de passar un petit coll.

5 : Bibliografia

 
Violant, 	Eugeni; Arís, Montserrat (1982).- "Contribución al catálogo 	espeleológico de Cataluña. Alt
Camp". Butlletí 	C.I.E. (0): 	9-15. Centre d'Investigacions Espeleològiques. Barcelona.  	  

6 : Història

 Localitzat el dia 25 de desembre de 1979 pel CIE (Centre d'investigacions Espeleològiques),
essent explorat el dia següent per ells mateixos. Aquesta cavitat està situada en una zona que es
coneix amb la denominació d'Avencs de Feliu.
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