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PRIMER DIA 

Pratdip - PRC96 - Crestes de la Seda - Mont-redon - Cavall Bernat - collet 
de la Terra Blanca - PRC96 - font del Bullidor - barranc del Salt de les 
Soques - Colldejou - camí ral a Mont-roig del Camp - barranc de Rifà - 
Muntanya de l'Areny - Ermita de la Mare de Déu de la Roca.  

Hores totals efectives: 6,48 Km: 16  Desnivell acumulat: 1.100 m 

0.00 0.00 Sortim de Pratdip (225m) en direcció nord-est pel GR192, pista 
asfaltada que puja. 

0.04 0.04 Bifurcació, pal indicador, deixem l'asfalt i anem a l'esquerra per 
una pista encimentada, és el PRC96.  

0.04 0.08 Bifurcació, pal indicador, deixem el PR que va a la dreta, seguim 
recte pujant per la pista encimentada.  

0.07 0.15 Davant de la cadena d'un mas deixem la pista i anem a 
l'esquerra per un sender que puja, anem veient marques grogues i 
vermelles de la Marxa dels Dips i d'altres blaves més antigues. Travessem 
una zona de bosc, el camí és antic i fa ziga-zagues tot pujant.  

0.18 0.33 Saltem a una pista, la seguim a la dreta pujant, les marques ens 
guien.  

0.04 0.37 Pal indicador. Deixem la pista per un sender a l'esquerra que 
puja en direcció nord. Crestes de la Seda/Mont-Redon. Més amunt el bosc 
s'aclareix, pugem fort entre matolls.  

0.28 1.05 Petit coll, tenim davant les Crestes de la Seda, seguim el sender 
que flanqueja i després s'enfila entre roques, trobem una parell de passos 
aeris i equipats, cal seguir les marques atentament. A la dreta tenim el 
Cavall Bernat i a l'esquerra el barranc de la Dòvia. 

0.29 1.34 Som dalt de la cresta. Plafó descriptiu. Continuem en la mateixa 
direcció pujant esglaons de roca.  

0.20 1.54 Pas del Porc Senglar, entre dues roques. 
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0.06 2.00 Arribem als plans sota el cim del Mont-redon, seguim en la 
mateixa direcció. El corriol no és gaire evident.  

0.07 2.07 Pal indicador, bifurcació. Les marques grogues i vermelles 
marxen per l'esquerra, nosaltres seguim les blaves en direcció al cim del 
Mont-redon. 

0.08 2.15 Bifurcació, el corriol de la dreta flanqueja, nosaltres agafem el 
de l'esquerra directe al cim. 

0.09 2.24 Cim del Mont-redon (863m). Magnífica panoràmica en totes 
direccions: al nord els cim de la Creu i la Miranda de Llaberia, amb l'esfera 
blanca del radar meteorològic, a l'est el Cavall Bernat i la plana del Camp, 
al sud el Mediterrani amb el Cap de Salou, el Puig de la Cabrafiga i les 
muntanyes de Vandellòs, a l'oest el cingles de la Dòvia i per damunt els 
Montalts i les muntanyes de Tivissa amb la Moleta de Genessies. Per 
baixar farem servir un corriol al nord que decanta a la dreta, troba el 
sender que flanqueja i va directe al Cavall Bernat pel mig del vessant 
oriental de la serra amb marques blaves.  

0.17 2.41 Peu de la canal del Cavall Bernat, hi han unes alzines. Cal 
grimpar una mica per pujar al cim. 

0.10 2.51 Cim del Cavall Bernat de Llaberia (840m). Tornem al peu de la 
canal i seguim un sender sota la cara sud amb marques grogues que de 
seguida baixa directe en direcció oest i entra al bosc. 

0.44 3.35 Collet de la Terra Blanca, pal indicador, trobem el Camí Ral de 
Pratdip a Colldejou marcat com a PRC96. Anem a l'esquerra (nord) per un 
sender planer entre bosc de pi i alzina, als lloc obacs veiem alguna blada i 
teix. 

0.20 3.55 Deixem a l'esquerra un corriol que s'enfila directe al capdamunt 
de la serra. El sender comença a baixar. 

0.05 4.00 Saltem a una pista, pal indicador. Veiem una bassa d'incendis 
que s'alimenta de la font del Bullidor, enclotada en un marge a l'esquerra. 
Seguim la pista cap a la dreta uns metres i de seguida la deixem per un 
sender que baixa també a la dreta seguint les marques.   
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0.05 4.05 Trobem una pista i la seguim uns metres a la dreta, baixant. De 
seguida la deixem per un sender a la dreta, amb marques.  

0.03 4.08 Saltem a la pista una altra vegada i la seguim a la dreta, 
baixant.  

0.03 4.11 Per la dreta ve una pista, seguim rectes, de seguida anem a 
l'esquerra per un sender, pal indicador.  

0.11 4.22 Travessem la llera del barranc del Salt de les Soques i pugem 
per l'altra banda.  

0.09 4.31 Carretera, anem a l'esquerra i entrem a Colldejou. 

0.10 4.41 Sortim de Colldejou per la carretera cap a la Torre de 
Fontaubella. Als 50 metres anem a la dreta per una pista que baixa al 
costat d'una àrea de lleure. Pal indicador, camí ral de Colldejou a Mont-
roig. La pista serpenteja entre conreus i quan acaba anem a l'esquerra per 
un sender sense marques que baixa. 

0.05 4.46 Pal indicador, anem a l'esquerra, baixant al barranc i entrant al 
bosc. Veiem algun vell tram empedrat.  

0.11 4.57 Passem a gual el barranc de Rifà, encaixat entre parets i amb 
molta vegetació. Pugem per l'altra banda.  

0.04 5.01 Pal indicador, carretera, la seguim a l'esquerra.  

0.06 5.07 Pal indicador, deixem la carretera per un sender que baixa a 
l'esquerra. 

0.04 5.11 Pal indicador, creuem la carretera i baixem per un sender 
paral·lel que creua un barranc tributari. 

0.03 5.14 Pista, la seguim a la dreta, baixem.  

0.02 5.16 Creuem la llera del barranc de Rifà, hi ha un salt i un gran toll, 
pugem per l'altra banda.  
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0.04 5.20 A la dreta surt un sender que puja a la Muntanya Blanca, 
seguim la pista que baixa. 

0.05 5.25 Pal indicador, seguim recte per la pista. 

0.06 5.31 Per la dreta se'ns ajunta una pista, seguim recte. 

0.07 5.38 Pal indicador, per la dreta ve una pista, seguim recte.  

0.05 5.43 La pista fa un retomb, creua la llera del barranc de Rifà i puja 
per l'altra banda.   

0.04 5.47 Pal indicador, sortim a la carretera i la seguim a la dreta uns 100 
metres.  

0.02 5.49 Pal indicador, anem a l'esquerra per una pista que puja en 
direcció nord, cap a Muntanya de l'Areny. La pista té trams amb ciment, 
passa al costat d'unes cases i esdevé camí ample. 

0.22 6.11 Coll Roig, nom degut al color rogenc del terreny format per 
gresos del Buntsandstein. Deixem el camí recte que baixa a Vilanova 
d'Escornalbou i girem a la dreta, pugem. 

0.08 6.19 Arribem a la carena i tornem a baixar. 

0.04 6.23 Bifurcació. Deixem a la dreta una drecera i seguim recte pel 
camí antic. 

0.02 6.25 Fons del barranc, encreuament de camins. Seguim rectes en 
direcció est pujant per un sender amb un indicador: ermita pel Pla de 
l'Areny. Trepitgem una estona grans lloses de gres amb un paisatge 
pintoresc pel contrast entre la roca rogenca y el verd de la vegetació. 
Veiem marques grogues.  

0.09 6.34 El sender planeja, deixem una bifurcació a l'esquerra i seguim 
recte. Passem un terreny de matolls, de seguida baixem i veiem a sota 
l'ermita de Sant Ramon, el nucli de Mont-roig del Camp i la línia de la 
costa. 
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0.07 6.41 Arribem a la vora del cingle al costat d'una espectacular roca 
Foradada, girem a la dreta i seguim les marques en direcció a l'ermita.  

0.01 6.42 Trobem unes escales tallades a la roca amb baranes de fusta, 
baixem. 

0.03 6.45 Balconada amb baranes de fusta amb bona panoràmica del 
Baix Camp. A l'esquerra (nord) surt el Sender dels Carlins que segueix el 
cingle per la Cova Foradada i les Escaletes del Diable. Baixem a l'ermita.  

0.03 6.48 Ermita de la Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del Camp). 

 

Pratdip des de les crestes de la Seda 
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SEGON DIA 

Ermita Mare de Déu de la Roca (Mont-roig) - GR192 - barranc de Rifà - 
serra del Frare - barranc de la Ponça - camí de l'Aufinac - coll de la Llena - 
canals del Dip - Puig de la Cabrafiga (614m) - portell dels Grauets - 
Pratdip. 

Hores totals efectives: 4,32 Km: 13  Desnivell acumulat: 500 m 

0.00 0.00 Sortim de l’ermita baixant el camí asfaltat d’accés en direcció 
oest. Seguim les marques del GR192. 

0.014 0.14 Abans d’arribar a la carretera, girem a l’esquerra 90º per un 
altre camí asfaltat, és l’antic camí de Mont-roig a Colldejou. 

0.09 0.25 Deixem l’asfalt i girem a la dreta vora uns xalets, travessem un 
camp d’oliveres i entrem al bosc. Anem per sender que més tard 
s’eixampla, és una pista sense ús. 

0.07 0.32 Trenquem a l’esquerra per un corriol que puja. Veiem restes 
d’empedrat. 

0.03 0.35 Saltem a la pista d’abans i la seguim recte. Anem paral·lels a la 
carretera. 

0.01 0.36 Carretera T322 de Mont-roig a Colldejou, la creuem en diagonal 
i agafem una pista ampla i molt rodada en direcció sud-oest. Veiem al 
davant els cingles de la Muntanya Blanca i a la dreta el seu punt 
culminant, la Mola de Valls (545 m). 

0.06 0.42 Pont de pedra sobre el barranc de Rifà.  

0.02 0.44 Bifurcació, anem a l’esquerra, baixant. És zona de bosc i xalets i 
la pista està encimentada a trams. 

0.07 0.51 Bifurcació, anem a l’esquerra per pista encimentada. 

0.08 0.59 S’acaba la pista a la tanca d’entrada del mas del Frare, girem a 
l’esquerra per un sender arran d’un marge, pugem. 



10 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

0.04 1.03 Petit collet a la serra del Frare, al costat d’una torre elèctrica. 
Bona panoràmica enrere de l’ermita de la M. D. de la Roca i la plana del 
Baix Camp. Al sud veiem la línia de la costa i cap a l’oest els cingles de la 
Muntanya Blanca, el Puig de la Cabrafiga (614 m) i les muntanyes de 
Vandellòs. Baixem per la pista sota la línia d’alta tensió. 

0.12 1.15 Cruïlla de pistes, seguim recte cap a l’oest, seguint la línia 
elèctrica. Travessem un terreny de garriga. 

0.07 1.22 Bifurcació, anem a la dreta en direcció a Puig de la Cabrafiga i 
l’Aufinac (345 m). 

0.08 1.30 Saltem a una pista i la seguim a la dreta, baixant. Trobem un pal 
indicador, ja som al terme de Pratdip. 

0.03 1.33 Creuem el barranc de la Ponça (o de la Porquerola). 

0.02 1.35 Bifurcació, anem a la dreta. Des d’aquí es pot veure el Cavall 
Bernat de Llaberia. 

0.01 1.36 Bifurcació de pistes i pal indicador, anem a la dreta per camí 
ample, és el camí de l’Aufinac. Resseguim un antic marge. 

0.06 1.42 Passem sota la línia d’alta tensió, el sender es va encaixonant al 
barranc, entre la Muntanya Blanca a la dreta i l’Aufinac a l’esquerra. La 
vegetació comença a canviar; veiem exemplars de pi blanc, alzina, 
margalló, bruc, algun roure, arboç, jonc, arítjol, romaní. 

0.04 1.46 Llera del barranc de la Ponça o Porquerola, el remuntem a 
l’esquerra. Trepitgem un tram empedrat. Més endavant creuarem el 
barranc varies vegades. Travessem una zona fresca i obaga. 

0.10 1.56 Bifurcació, trobem alguns senders marcats amb balises, seguim 
les marques del GR192. Poc després pugem tot fent giragonses. 

0.09 2.15 Acaba la pujada, sortim del barranc, en direcció sud cara als 
cingles del Puig de la Cabrafiga. Si girem el cap veurem al nord la serra 
de Llaberia amb les crestes de la Seda, el Mont-redon i el Cavall Bernat. 
Arribem a una pista encimentada i la seguim a la dreta, oest. 



11 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

0.05 2.20 Pista asfaltada entre Colldejou i Pratdip, la seguim recte en 
direcció oest. 

0.05 2.25 Coll de la Llena (311 metres), entre la serra de Llaberia i el Puig 
de Cabrafiga. Girem a l'esquerra (sud) per una pista estreta, hi ha 
indicadors: camí de la font de les Benes. Anem rectes a la cara nord del 
Puig de la Cabrafiga.  

0.01 2.26 Pista travessera, la seguim a l'esquerra entre conreus 
d'avellaners. Seguim marques de color blau marí.  

0.06 2.32 Bifurcació, hi ha indicadors. Anem a la dreta, saltem la cadena 
d'accés al mas de la Xixa i pugem per la pista encimentada; de seguida la 
deixem per un corriol a l'esquerra que puja entre bosc. 

0.14 2.46 Comença una tartera de pedra, incòmoda de pujar, seguim les 
marques.  

0.10 2.56 S'acaba la tartera i seguim pujant entre bosc al peu del cingle. 

0.04 3.00 Primera Canal del Dip, la pugem ajudant-nos si cal amb les 
mans. A la sortida seguim les marques cap a la dreta.  

0.10 3.10 Segona canal que salva un altre petit cingle, després seguim 
flaquejant sempre pujant. 

0.12 3.22 Fi de la pujada, som al replà superior, anem a la dreta al cim 
que es veu a prop. 

0.05 3.27 Cim del Puig de la Cabrafiga, a 614 metres sobre el nivell del 
mar. Hi ha un antic vèrtex geodèsic i un pal amb indicadors. Gran 
panoràmica de 360º: al sud la costa, al nord la serra de Llaberia, a l'est la 
plana del Camp de Tarragona i a l'oest les serres de Tivissa i Vandellós. 
Si fa un dia clar es poden observar molts més detalls geogràfics. Sortim 
del cim en direcció oest, el sender va pel fil de la carena amb marques 
grogues i blaves. 

0.20 3.47 Baixem un esglaó de roca, és el Pas del Gos i seguim la 
mateixa orientació. 
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0.04 3.51 Passem un estret de roca a la carena. Pratdip ja és visible.  

0.07 3.58 Portell dels Grauets, estret de roca on girem a la dreta, deixem 
la carena i baixem entre el bosc de la cara nord.  

0.05 4.03 Passem per sota d'una gran torre d'alta tensió, girem a la dreta, 
baixant. 

0.02 4.05 Pista amb pal indicador, anem a l'esquerra. 

0.04 4.09 Segona torre d'alta tensió, seguim baixant entre bosc obac.  

0.19 4.28 Bifurcació, balisa indicadora. Girem a l'esquerra pel camí de les 
Obagues.  

0.04 4.32 Creuem la carretera i entrem a Pratdip. 
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