
Integral hivernal a la serra de Llaberia (Baix Camp – 
Priorat) 
 
Data: diumenge 11 de gener de 2009 
 
Participants (8): Maria Alías, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, Encarna 
Hidalgo, Antonio López, Joan Marquès. Invitat: Josep Massana. 
 
Itinerari: Coll del Guix – GR7 – els Revolts – Portell de Llaberia – Llaberia – 
collet dels Colivassos – collet de la Roca Mitjanera – Mont-Redon – Cavall 
Bernat – camí del Recingle – la Creu – la Miranda de Llaberia – drecera del 
Ramon – coll del Guix 
 
Hores totals: 7,50 
 
Les fortes nevades del dijous 8 van deixar un paisatge blanc al Priorat i la 
Ribera d’Ebre. Avui n’hem pogut tastar una mica. Pujar en cotxe al coll del Guix 
des de Colldejou ha estat com canviar de latitud. Poc després de dels 8,30 
iniciem la caminada sobre 5 cm de neu nova. La boira de la vall de l’Ebre que el 
fort mestral acumula sobre la serra manté un ambient gèlid. La font de l’Abellar 
sembla un paratge del Pirineu hivernal. Per sort, la pujada sostinguda pel 
sender empedrat dels Revolts ens fa entrar en calor. Al Portell de Llaberia la 
visibilitat és nul·la i optem per seguir fil per randa les marques del GR7. En una 
hora i mitja estem a Llaberia, on fem un mos als carrers fantasmals.  
 

  

 
Agafem la pista que ens porta al collet dels Colivassos. Les agulles dels pins 
carregades de gel mostren les dures condicions dels darrers dies. Al coll el vent 
bufa fort i molt fred. No es veu la vall i decidim tirar cap el Mont-Redon. Arribant 
al collet de la Roca Mitjanera la boira comença a aclarir-se ja que el vent 
l’empeny vessant est avall. Fem el cim del Mont-Redon (859 m) i ens dirigim al 
proper Cavall Bernat. Veiem el sol i a poc a poc deixem enrere la boira. La 
divertida canal de pujada ens porta al cim (834 m) des d’on podem gaudir d’una 
magnífica panoràmica de la plana del Baix Camp amb el cap de Salou i el golf 
de Sant Jordi marcant la línia de la costa. Veiem les cascades de boira que es 
despengen de la línia de les muntanyes que tanquen el Camp de Tarragona.  
 



 

 

 
Després de fer un mos al recer gaudint del sol seguim per la carena i tornem a 
entrar de nou al regne de la boira, primer al cim de la Creu (894 m) i després de 
la Miranda de Llaberia (917 m) cim culminant de la serra on trobem l’edifici del 
nou radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Ja només resta una baixada 
relliscosa entre bosc per la drecera del Ramon fins novament el coll del Guix on 
tanquem aquest bonic circuit pels cim de la serra de Llaberia avui fet en 
condicions no gaire habituals. 
 

 

 

 


