
Cims de la serra de Llaberia (Baix Camp – Ribera d’Ebre) 

 
Data: dissabte 10 de febrer de 2007 

 
Itinerari : Pratdip – Crestes de la Seda – Mont-redon - Cavall Bernat – Portell de 
Madrocs – La Creu de Llaberia – La Creu de l’Estavell – La Miranda de Llaberia 
– Poble de Llaberia, visita a l’església i al museu de Bast – Dinar a la Font de 
l’Horta – Camí de les Marrades – Coll de la Bassa – Portell del Carreter –Camí 
de la Forestal – Portell i Grauets de l’Estudiant – Els Solans – Pratdip. 
 
Participants del GECT : Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Joan Gassol, Encarna 
Hidalgo, David Arias, Joan Marquès, Pablo Marquès, Josep Batista, Tàngels 
Urgellès, Marcel Fortuny, Susana Àlvarez , Joan Aubía, Antonio López, Alicia 
Domínguez, Alba i Aleix López, Sito Mayenco, Pili Inostroza i Toni Coll. Invitat: 
Pere de la Rosa 

 
Excursió guiada per : Pere Iglesias, Pilar i l’Ismael president de l’Agrupació 
Excursionista Montsant d’Ulldemolins, juntament amb vint-i-cinc membres més 
d’aquesta entitat. 
 
Cims aconseguits: Mont-redon 859m., Cavall Bernat 834m., La Creu de 
Llaberia 909m., La Miranda de Llaberia 917m. 
 
El dia es presentà assolellat, amb ratxes suaus de vent, a poc a poc ens varem 
anar ajuntant vora la cinquantena de caminants que faríem els quasi 17 
kilòmetres del recorregut. A la sortida de Pratdip (249 m) i junt al monòlit amb la 
figura que evoca el nom del poble, en Pere Iglesias, guia de l’excursió, explicà 
les arrels del seu topònim. 
 

 
 

 
Pels voltants de les Crestes de la Seda començà a fer presència un frescot 
vent aponentat que obligà a posar-nos roba d’abric mentre fèiem el primer àpat 
del dia. Dalt del Mont-redon (859 m), el vent es feu molt més intens però al ser 
el lloc indicat per fer-nos la fotografia de grup, no hi va haver més remei que 
estar-nos-hi una estoneta. També varem pujar fins La Creu (907 m), lloc on de 
nou ens varem agrupar, aquí les ratxes del vent eren tan fortes que casi ens 
fan anar per terra. 



 
 

 
Al passar per davant de la Creu de l’Estavell, en Pere ens va fer cinc cèntims 
d’aquest record de la guerra civil espanyola. Poc després se’ns ajuntaren els 
companys que s’havien atrevit a pujar a La Miranda (917 m) i tots junts varem 
enfilar el camí de Llaberia, on després de visitar l’església dedicada a Sant 
Joan Degollat i el Museu del Camp, varem dinar a la vora dels rentadors. El 
camí de retorn a Pratdip va suposar la part potser més angoixosa per a molts 
de nosaltres, doncs el Camí de La Forestal transcorre quasi paral·lel al fons de 
la vall però a mitja alçada, pel que la forta baixada pel Portell del Carreter i 
després la de Els Solans varen acabar amb la resistència dels nostres cansats 
genolls. 
 

 


