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1 Colldejou 0 m 0 m 0

Sortim de Colldejou per la part baixa, seguint el PR, creuem la 
carretera dues vegades i agafem un camí que voreja un camp 
d’avellaners. Creuem el llit sec del barranc de les Estellades, i iniciem 
aquí l’ascens cap a la font del Bullidor, fent dreceres a la pista principal. 
Continuem sempre pel senderó marcat com a PR, deixem un primer 
trencall al Cavall Bernat, i arribem al collet de la Terra Blanca, des d’on 
puja una drecera més bona a l’espectacular Cavall Bernat. 

2 Coll de la Terra Blanca 3.5 km +240 m +1h 10'

Continuem per l’antic camí de comunicació entre Colldejou i Pratdip, 
seguint el PR, i anem descendint fins arribar al Pla dels Aladerns.

3 Pla dels Aladerns 4.6 km -170 m +20'

Seguim pel senderó marcat com a PR, tot passant per la font dels 
Aladerns i la de la Carabassa. El senderó se’ns eixampla més endavant i 
es converteix en pista ampla, fins arribar a la cruïlla de la Ventosa. 

4 La Ventosa 6.5 km +40 | -80 m +30'

En aquest collet, girem una mica a l’esquerra, creuem la pista i agafem 
l’antic camí de ferradura que baixa travessant primer un camp 
d’ametllers, i creuant diverses vegades la pista més avall. Creuem la 
rasa de la Tarragonella. Arribem a una pista, i la seguim a l’esquerra cap 
avall fins al camí asfaltat entre Colldejou i Pratdip. Agafem aquí el GR 
que ens portarà a Pratdip.

5 Pratdip 8.6 km -170 m +40'

Just abans de travessar la carretera trobem a la dreta les restes de 
l’antic forn teuler. Arribem a Pratdip, on podem participar en la 
gimcana de trobar els Dips que s’amaguen pel poble.
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de colldejou a pratdip per camins mil·lenaris
MUNTANYES DE 
LA COSTA DAURADA
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Terra de Dips

de colldejou a pratdip per camins mil·lenaris
MUNTANYES DE 
LA COSTA DAURADA

TERRA DE DIPS. Llegenda a la Serra de 

Llaberia.

La llegenda diu que en les muntanyes que envolten 
Pratdip i Colldejou s'hi amaguen els dips, uns gossets 
vampírics, negres, que atacaven els ramats i els 
homes ebris que voltaven de nit. Alguns diuen que 
van desaparèixer durant el segle XVIII, d'altres 
sostenen que encara sotgen aquestes muntanyes... 
La seva imatge custodia l'entrada al poble de Pratdip 
i apareix en el seu escut, així com en el retaule de 
Santa Marina. La llegenda dels dips quedà 
immortalitzada en la novel·la Històries Naturals, de 
Joan Perucho, on el protagonista Antoni de 
Montpalau arrisca la vida per salvar el poble de 
Pratdip del malvat Dip, amb el rerafons de les 
guerres carlines.

La Serra de Llaberia també oferí recer al guerriller 
Pere Joan Barceló, conegut com a Carrasclet. Aquest 
renom prové del carbó de carrascla o alzina, ja que 
en Carrasclet i el seu germà portaven a vendre a 
Falset i Reus, amb un ruquet, la llenya i carbó que 
produïa el seu pare. Aquest guerriller lluità contra les 
tropes de Felip V, durant i després de la Guerra de 
Successió, que acabà l'11 de setembre de 1714 amb la 
pèrdua de les llibertats del poble de Catalunya. El 
seu profund coneixement d'aquestes muntanyes li 
permeté esquivar els seus perseguidors, fins i tot, 
quan un cop foren encerclats al poble de Llaberia 
per l'exèrcit.Tot un mite de les terres catalanes que 
morí lluitant contra els borbons a Alemanya, a l'edat 
de 61 anys i amb el grau de general.

La Serra de Llaberia, amarada d'història i llegenda, us 
espera. Us atreviu a caminar-hi?

de colldejou a pratdip per 
camins mil·lenaris

Travessa que ens durà de Colldejou a Pratdip, 
passant per camins mil·lenaris que ens permetran 
rememorar l'ús ancestral i continuat d'aquestes vies 
de comunicació, les autèntiques autopistes del 
passat. Passarem per diverses fonts d’aigua, algunes 
d’elles recuperades, i descobrirem camins 
interessants per properes excursions, com el que 
s’enfila al cavall Bernat o el que careneja la Serra del 
Garriol i ens permet arribar a la Mare de Déu de la 
Roca de Mont-roig. Tot un recorregut panoràmic a 
peu dels imponents cingles calcaris de la Serra de 
Llaberia. 

Colldejou, al peu de la Mola

    Detall del camí construït pel 
barranc de les Estellades

    El Castell
 de Pratdip 
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