
Travessa per la serra de Llaberia 
 

Data: diumenge 29 de maig de 2005 

Hores totals: 10,50  Desnivell acumulat: 1.360 m 

Itinerari: Colldejou – Coll del Guix – Portell de Llaberia – Racó de la Dòvia – 

Pratdip – Crestes de la Seda – Montredon – Cavall Bernat – La Creu – La 

Miranda de Llaberia – Drecera del Ramon – Coll del Guix - Colldejou  

Participants (7): Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, Encarna 

Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Marquès. 

 

Són les 8 del matí tocades 
quan sortim de Colldejou, al 
Baix Camp. Fa un dia net i 
clar, sense vent, en una 
primavera massa eixuta. 
Seguint la pista del GR7 
iniciem la pujada cap al coll 
del Guix, que separa la Mola 
de Colldejou de la Serra de 
Llaberia. Deixem a la dreta el 
PRC53 que baixa a 
Capçanes per la vall de 
Massanes. Una vegada 
passada la font de l’Abellar, 
iniciem la bonica pujada en 

ziga-zagues, per l’antic camí encara empedrat, que acaba al Portell de Llaberia.  
 
 
Travessem la carena i 
comencem la baixada cap al 
poble. Són les 10 de matí 
quan ens aturem a esmorzar 
a la font de l’Horta, al costat 
de Llaberia. El poble mostra 
les millores d’enllumenat, 
aigua i carrers que s’estan 
fent. Sortim camí de la 
Miranda pel PRC90 fins el 
collet dels Colivassos, on 
girem a la dreta, seguint les 
marques que ens apropen al 
Portell de la Dòvia. Des de 
dalt podem veure la 
profunditat del barranc i el poble de Pratdip allà al fons.  
 
 



La força del sol es comença a notar. La 
font del Ferro està sorprenentment seca 
en aquestes dates. Quan baixem per les 
giragonses del Portell de la Dòvia, podem 
veure davant nostre, a l’altra banda de la 
vall, el cim del Montredon. Passem sota 
un cingle característic de calcària 
groguenca i després d’un breu flanqueig, 
el sender es despenja ràpidament al fons 
del barranc. Una pista en sus baixada ens 
portarà al poble de Pratdip rodejat de 
conreus. És la una del migdia quan 
després de descansar i reomplir d’aigua 
les cantimplores, iniciem la pujada pel 
PRC96 camí de les crestes de la Seda, 
preciós itinerari aeri i espectacular que 
ens puja de nou a dalt de la serra. La 
vista és esplendorosa. A la dreta tenim la 
plana del Baix Camp i la línia de la costa 

del golf de Sant Jordi, des del cap de Salou fins que el Puig de Cabrafiga ens 
tapa la visió.  
 
 
A l’esquerra, la fondària del 
barranc de la Dòvia i Pratdip 
al fons. Dinem sota l’ombra 
amable d’un pi que ens 
protegeix del sol implacable. 
Una lleugera marinada ens 
alleuja una mica de la forta 
calor. Una vegada dalt, en 
poc temps som al cim del 
Montredon, de 859 m. El 
Cavall Bernat, a 20 minuts 
escassos, és accessible per 
la seva canal característica. 
Els cims de la Creu (894 m) i 
de la Miranda, de 917 m, punt culminant de la serra de Llaberia, són els darrers 
objectius. Tan sols ens resta una ràpida baixada directa al coll del Guix per la 
drecera del Ramon Quadrada i cap a les 7 de la tarda som de nou al poble de 
Colldejou. Ha estat una jornada intensa i d’esforç marcada per la calor 
implacable del sol i la bellesa singular d’aquest paisatges.  


