
LLASTRA, AVENC DE LA

1 : Caracteristiques

Nom: LLASTRA, AVENC DE LA
Descripció Breu: Avenc de 21 metres de fondària a la zona, del

Serrat de l'Avenc, Mont-ral.
Tipus: Avenc
Desnivell: 21 metres
Recorregut: 35 metres
Litologia: Calcàries
Comarca: Alt Camp
Municipi: Mont-ral
Gran Unitat: Serralada Prelitoral
Unitat: Muntanyes de Prades

2 : Boques

Nom: LLASTRA, AVENC DE LA
Datum: ETRS89
UTM X: 339454
UTM Y: 4572536
Fus: 31
Nivell sobre el Mar:885 metres
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3 : Descripció

L'entrada en forma de cova, comunica amb la part alta d'un únic pou de -11 metres, amb la base en
fort pendent fins assolir la cota màxima.

4 : Situació

S'obre uns 70 metres per sota de l'avenc de la Pipa, a la mateixa paret del cingle i mig amagat pels
matoll existents en aquest punt. 
Des de Mont-ral anirem en direcció O, cap La Coroneta, un cop passat l'esplanada que hi ha a la
sortida del poble, trobem una cruïlla, deixarem el camí que puja a La Coroneta i el Pla de l'Avenc, i
seguirem l'ample camí en direcció NO, un cop recorreguts 75 metres, de l'esquerra surt un camí
que seguirem, aquest de tant en tant està marcat amb fites, cal seguir-les, ja que aquest camí
passa per la base del cingle del Serrat de l'Avenc, quan arribem a la vertical del Avenc de la Pipa,
cal atansar-se a la paret i cercar la boca que està amagada entre els matolls. 
 
  
 Coordenades sense gaire precisió. 
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6 : Història

 Explorada el 16 d'octubre de 1977 per la SIEP del Centre Excursionista Poblet.

7 : Biologia

5 d�l 1 d� 2016 Page 2/{nb}



LLASTRA, AVENC DE LA

8 : Topografies
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