
34è pessebre al Puig de la Cabrafiga (614 m) Baix Camp 
 
Dates: dissabte 13 i diumenge 14 de desembre de 2014 
 
Participants(38): Maria Alías, Susana Álvarez, Jordi Argentó, Josep Argentó, 
David Àrias, Joan Aubia, Dolors Boada, Montse Boj, Meli Carrilero, Toni Coll, 
Lluís Díaz, Sabina Díaz, Marcel Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pilar 
Hidalgo, Pili Inostroza, Montse León, Maria Antònia Llaberia, Pere López, 
Emma Mariné, Jordi Mariné, Josep Mariné, Joan Marquès, Marta Penas, Maria 
Cinta Prats, Elisenda Roig, Guillem Roig, Vicenç Roig, Dani Ros, Amèlia 
Salvat, Joan Sentís, Tatiana Stupina, Pepe Vázquez, Cristina Barberà, Jordi 
Granell, Siscu Solé, Amparo Boix.   
 
Itinerari dissabte 13: 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 (Mont-roig 
del Camp).  
 
Hores totals: 9,30 Km: 15,97 Desnivell positiu acumulat: 1.108 metres 
 
Amb una temperatura de 4ºC sortim de Pratdip a les 8 del matí del dissabte 
camí de Colldejou pel PRC96, tot i que de seguida prendrem la variant dels 
cims, una alta ruta que puja per les Crestes de la Seda i els cims del Mont-
redon i el Cavall Bernat. Malgrat les previsions meteorològiques desfavorables, 
 

  
 

els núvols inicials s'esvaeixen i el sol domina, sense que el temut mestral que 
acostuma fuetejar la serra faci acte de presència. Al peu del Pas del Ciscos fem 
una aturada per esmorzar i en acabant superem la divertida esquerda equipada 
amb cadenes per facilitar l'escalada. En poc minuts remunten fins el cim del 
Mont-redon, a 863 metres, el punt més alt que assolirem avui. La compacta 
silueta del Cavall Bernat serà el nostre següent objectiu, en menys d'una hora 
serem al cim després de pujar la canal i fer una animada i curta grimpada.  
 

  



La baixada la farem anant a retrobar primer el PRC96 al collet de la Terra 
Blanca i seguint entre bosc atapeït, per la bassa i font del Bullidor fins el 
barranc del Salt de les Soques i la carretera, que travessem per entrar per 
l'antic camí a Colldejou. Com que són les dues de la tarda anem a la terrassa 
del bar a menjar els entrepans ben entaulats, prenent cervesa i cafè qui vol.   
 

  
 

Cap a les tres agafem el camí ral de Mont-roig que s'endinsa al barranc de Rifà, 
i que talla la carretera un parell de vegades abans de fer un gir per accedir al 
coll Roig, amb l'objectiu de travessar de oest a est la Muntanya de l'Areny i 
poder admirar les seves curioses formacions geològiques rogenques que 
contrasten amb la verdor de la vegetació. A 2/4 de 6 de la tarda, amb les 
darreres llums del capvespre arribem a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, 
on passarem la nit. La nova gestió professional del lloc l'ha fet millorar molt.  
 
Itinerari diumenge 14: Ermita de la Mare de Déu de la Roca - 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: 6 Km 13,03 Desnivell positiu acumulat: 510 metres 
 
Poc abans de les 9 del matí deixem l'ermita pel GR192 que baixa a creuar la 
carretera, passa per l'antic pont de pedra del barranc de Rifà i agafa l'antic 
camí de Pratdip. El dia s'ha llevat tapat i plujós, unes tímides gotes ens 
amenacen però tindrem sort i no anirà a més. A partir del mas del Frare la ruta 
segueix les amplies pistes sota la línia elèctrica en direcció a l'obac barranc de 
la Ponça i l'Aufinac. A la sortida, trobem un lloc pla i escaient per esmorzar.  
 

  
 
Una vegada al coll de la Llena, girem en direcció sud per atacar els 300 metres 
de desnivell de la cara nord del Puig de la Cabrafiga per les costerudes Canals 
del Dip. Primer apareix un tram de bosc espès al costat del mas de la Xixa, un 
corriol estret i dretot que degut a la boira se'ns presenta mullat i incòmode. Una 
gran clariana de bosc esta ocupada per una inclinada tartera de pedra petita 



  
 

que dificulta encara més la progressió. Cadascú trampeja com pot per superar 
aquest tram. De nou entre bosc, les dificultats no acaben, haurem de grimpar la 
pedra relliscosa d'un cingle per una primera canal on cal ajudar-se de les mans. 
Una travessa per roques descompostes ens porta a una segona canal més 
fàcil, darrera la qual s'albira el planell del cim. La boira ho embolcalla tot i ens 
roba el magnífic panorama que se sol dominar des d'aquest cim de 614 metres,  
 

  
 

el Puig de la Cabrafiga. Com que aquí només podem trobar vent o boira, 
quedem en tornar passades les festes per gaudir de la panoràmica de la costa i 
del Camp de Tarragona. Dalt de tot ens espera la més petita del nostre grup, 
l'Emma, de només tres mesos i mig, amb els seus pares i avis. Plantem el petit 
pessebre de fusta, enguany de disseny senzill i simbòlic, abans de fer-nos la 
foto de grup i encarar la baixada, primer pel llom de la serra, l'esglaó de roca 
conegut com el pas del Gos i el Portell dels Grauets. A dos quarts de tres som 
a Pratdip on dinem un saborós arròs al Casal Municipal per cloure la jornada. 
 

 


