
Tomb de les  Rases (Pratdip - Baix Camp) 

Data: 31 d’agost de 2017 

Hores totals: 5.20 

Participants: Joan Gassol, Pepe Vázquez, Toni Coll, Pere López 

El passat dia 31 d’agost ens reunim els quatre amics a Reus i sortim en 

direcció a Pratdip. A l’arribar agafem la carretera que porta a Colldejou i en uns 

dos quilòmetres la carretera fa un gir de noranta graus a l’esquerra, d’allí surt 

una pista per la qual anem i en uns dos o tres-cents metres arribem a la 

Planeta, hi ha un pal indicador. Quan son les nou del matí comencem a 

caminar pel GR 192 en direcció a La Ponça i l’Aufinac. 
 

 

La Planeta, lloc de sortida 

 

Mas del Porxo 
 

Al poc de sortir trobem el camí a mà esquerra pel que tornarem, ara seguim 

baixant pel barranc de la Ponça, però abans d’arribar a l’Aufinac agafem un 

camí que ens porta al mas del Porxo. Seguim per aquest camí i trobem una 

pista que a mà dreta trobaríem la font de l’Aufinac, però nosaltres girem a 

l’esquerra en direcció a les Set Crestes. 

Poc abans d’arribar dalt de tot ja podem contemplar unes meravelloses vistes 

de tot el que ens envolta. A l’arribar a dalt trobem un pal indicador, en aquest 

punt ens desplacem uns cinquanta metres a la dreta per anar a veure el Pantà, 

que és una bassa, no un embassament. 

Aquest pantà te una bonica llegenda que diu que un pastor de transhumància 

es va enamorar d’una noia de Pratdip, i que va construir aquest petit pantà no 

per que els ramats poguessin beure, si més no per poder-se banyar amb la 

seua estimada. 

 



 

Boniques vistes des de les Set Crestes 

 

Petita presa anomenada el Pantà 
 

En aquest punt aprofitem per fer un mos i descansar una mica. Una vegada 

retornats al pal indicador continuem camí cap a les Saleres i una mica més 

enllà fins a la Cova del Blai o d’en Xoles. Aquesta cova es troba uns quinze 

metres per sota del camí i es tracta d’una cavitat amb multitud de formacions, 

tot i que ha estat molt espoliada, val molt la pena de visitar-la. Es tracta d’una 

cavitat d’uns 164 metres de recorregut topogràfic i uns vint metres de desnivell. 
 

 

Entrada a la Cova del Blai 

 

Formació anomenada l’Àngel 
 

Uns cinquanta minuts de visita i tornem en darrere per continuar baixant per la 

Rasa del mas del Sanador. A partir d’ara el camí es fa més estret i encaixat pel 

fons de la rasa, també una mica més dificultós per la vegetació que hi trobem. 

Quan portem prop de mitja hora baixant, la rasa que portem s’ajunta amb la 

Rasa del l’Estanquer, a partir d’ara només segueix una. 

A partir d’aquest punt trobem un parell o tres de ressalts que s’han de 

desgrimpar, però res que no puguem fer amb relativa facilitat. Sobre un quart i 

mig de dues trobem el camí que puja a mà esquerra fins la Cova de la Ponça, 

hi pugem i en uns quatre o cinc minuts hi arribem. Es tracta d’un parell de grans 

forats que antigament van ser surgències d’aigua, així es van formar. 

 



 

Un dels ressalts que s’ha de desgrimpar 

 

Cova de la Ponça 
 

Quinze minuts de descans a la cova i tornem cap a la rasa, la qual seguim de 

cara avall fins que trobem la Rasa del Compare a mà dreta. Deixem la que 

seguíem i agafem per aquesta, però de seguida trobem un camí a la dreta que 

hi puja, l’agafem per tirar amunt. En uns deu minuts tornem a trobar el camí del 

GR 192 i l’agafem cap a la dreta amunt, fins que arribem al cotxe de nou quan 

son un quart i mig de tres de la tarda. 

 

 

Foto de grup a l’interior de la Cova del Blai. 


