
Puig de la Cabrafiga (614m) Baix Camp  

Diumenge 15 de febrer de 2015 

Itinerari: Pratdip – camí de les Obagues - portell dels Grauets - Puig de 

Cabrafiga - coll dels Meners - castellet de les Mugues - grauet de les Mugues – 

barranc de la Dòvia - Pratdip  

Hores totals: 5  Km: 9   Desnivell positiu: 664 metres 

Participants (7): Maria Alías, Joan Aubia, Lluís Díaz, Joan Gassol, Joan 

Marquès, Pepe Vázquez, Lluís Clemente  

Al contrari que el dia del 34è pessebre, aquesta vegada hem pogut gaudir 

d’una bona panoràmica de la costa i la plana del Camp des del cim, tot i 

comptar amb un dia de nuvolositat variable. Sortim de Pratdip a 2/4 de 9 del 

matí i enfilem pel sender de les Obagues fins trobar el trencall a la dreta que 

puja al cim pel portell dels Grauets. Fa fresca però no fred. A dalt el vent bufa 

moderadament sense la força que aquí és habitual.  

 

Pas del Gos 

 

La costa des del cim 

Esmorzem al cim davant del que eren els antics terrenys de caça de marquès 

de Marianao, avui ocupat pel golf Bonmont, l’aglomeració de Miami Platja i 

altres urbanitzacions. Podem albirar les serres veïnes: Llaberia, Vandellòs, 

Tivissa i la costa fins el prominent cap de Salou. Després prenem el sender que 

baixa cap el sud marcat en blau i groc com la pujada, colors de la marxa dels 

Dips. Al coll dels Meners trobem uns caçadors que fan batuda al senglar pel 

barranc de la cova d’en Bargalló.  

 

Grauet de les Mugues 

 

Barranc de la Dòvia 

 



Nosaltres deixem la carena i baixem ràpid rodejant per l’est i el sud el puig de 

les Mugues. Veiem les entrades de dos ‘meners’, antigues mines explotades 

des del temps dels romans i més avall passem pel costat del turó on hi ha el 

castellet de les Mugues, antic poblat ibèric i torre de guaita en temps de pirates. 

A partir d’aquí l’ampli i ben traçat sender gira a l’oest i baixa el grauet de les 

Mugues abans d’arribar a la carretera T-310, que passem per sota fins la llera 

del barranc de la Dòvia, aquí sec. El remuntem pasant pel salt de la Sabinosa, 

se’ns ajunta per l’esquerra el PRC90, sentim ara l’aigua al fons del barranc i de 

seguida som de nou a Pratdip.  

 

Cim del Puig de la Cabrafiga 


