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1 Pratdip 0 m 0 m 0

Sortim del poble en direcció al cementiri (vigileu si se us fa de nit!). 
Agafem a l’esquerra un senderó que davalla fins creuar el barranc de 
Santa Marina (compte amb les pedres mullades!) i anem ascendint 
progressivament entre margallons, amb bones vistes sobre el poble de 
Pratdip. Arribem a una pista que seguim a la dreta, i continuem 
ascendint progressivament fins al capdamunt, on trobarem el trencall 
per pujar al pic de la Güena. 

2 Serra de la Güena 2.6 km +230 m +50'

Passem pel costat d’unes antenes i anirem planejant amb molt bones 
vistes sobre la Serra de Llaberia i les Muntanyes de Tivissa-vandellòs, 
divisem també el mar. Seguim per la pista, deixant a la dreta un 
trencall que baixa a la urbanització Santa Marina, i arribem fins a la 
font de la Duera, on trobem el GR. Des d’aquí es pot agafar un senderó 
agrest que puja fins a la punta de Santa Marina. 

3 Font de la Duera 4.1 km -45 m +25'

Agafem el GR a la dreta en direcció al Santuari de Santa Marina, 
seguint una còmoda pista que descendeix suaument. Val la pena entrar 
al Santuari, i buscar la reproducció dels Dips i de la nistòria de Santa 
Marina. Podeu fer un refrigeri al restaurant de la La Cuina d’en Carlos. 

4 Santuari de Sta. Marina 4.8 km -55 m +10'

Creuem la carretera i la zona de picnic i continuem pel GR en direcció a 
Pratdip, passant per l’antic balneari en ruïnes. Més endavant, creuarem 
de nou la carretera, seguint-la un petit tram, i enfilarem cap al coll de 
Prevell entre camps d’avellaners, fins davallar  de nou cap a Pratdip. 

5 Pratdip 8 km -150 | +50m +1h 05'
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Terra de Dips

el dip de joan perucho
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?

el dip de joan perucho

De la mateixa manera que Transilvània té la novel·la 
de Dràcula, la Serra de Llaberia té la novel·la de 
vampirs Històries naturals, de Joan Perucho. Entre la 
llegenda i la ficció, el llibre ens endinsa en la història 
del Dip, que aterroritza la població de Pratdip. Per 
recórrer els escenaris de la novel·la us proposem 
aquesta excursió circular, que val la pena iniciar amb 
un tomb pel poble de Pratdip, on es mantenen les 
dues torres d'entrada al poble emmurallat, i on 
podreu participar en la gimcana a la recerca del Dip, 
que s’amaga en les raconades del poble. Una 
activitat per grans i petits!

Ermita de 
Sta Marina

Caminant cap a la serra de Güena amb vistes a Pratdip i la Serra de Llaberia
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