
El Mirador de la Dòvia (Pratdip - Serra de Llaberia – Baix 

Camp) 

Data: diumenge 27 de maig de 2018 

Itinerari: Pratdip – camí dels Solans –  pas dels Solans – mirador - grauets de 

l’Estudiant – pas del Ramon – forat del Camí o de l’Infern – camí de la Forestal 

– camí ral de Llaberia – mirador de la Dòvia – cova Gran – Fonteta Blanca – 

pista – barranc de la Dòvia – pont dels Dos Ulls - Pratdip 

Hores totals: 5,05 Km: 11,21 Desnivell: +774m 

Participants (10): Joan Sentís, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Joan Gassol, 

Montse León, Josep Maria Badia, Pili Fargas, Joan Tarragó, Meli Carrilero, 

Lluís Díaz 

Sortida en record i homenatge als 30 anys de la ‘Travessada insòlita per les 

Muntanyes de Pratdip’ organitzada a l’abril del 1988 per Ramon Quadrada i 

Ornosa. Alguns dels assistents a aquella excursió són avui també caminant. 

A les 8 del matí tocades, les més de 100 persones que ens hem aplegat, sortim 

del poble en direcció nord pel camí dels Solans, sender on la pujada és 

sostinguda entre bosc, en fila índia travessem el pas dels Solans, esglaons de  

 
Pas dels Solans 

 
Mirador dels Solans 

 

roca que cal salvar i guanyem el mirador, on un panell descriu el paisatge, 

dominat pel poble, la massa compacta del Puig de cabrafiga i el mar al fons. La 

pujada continua pels grauets de l’Estudiant fins el pas del Ramon, lloc on el  

 
Pas del Ramon 

 
Placa homenatge 

 

Ramon Quadrada fill descobreix una placa recordatori. La canal dels Grauets 

continua pujant, passem arran del forat del Camí o de l’Infern, petit avenc per 



on diuen que sempre surt aire calent. Al replans de dalt hi ha un pal indicador i 

bifurcació, fem l’esmorzar i encabat seguim en direcció nord el camí de la 

Forestal que planeja resseguint el cingle a mig aire. Guaitem a la dreta, a l’altra 

banda del barranc de la Dòvia, el cims principals de la serra de Llaberia: la 

Miranda, la Creu i el Mont-Redon. Nou pal indicador, deixem a l’esquerra el 

sender (PRC90) que puja a Llaberia pel portell del Carreter  i seguim planejant 

cap el Racó de la Dòvia. Al costat del sender que baixa del Portal hi ha el nou  

 
Mirador de la Dòvia 

 
Acte de record 

 

Mirador de la Dòvia, agulla de roca equipada amb graons i cadenes que permet 

gaudir d’una interessant panoràmica del barranc, el poble i el mar, a més de 

l’impressionant Racó tancat pels cingles. El sender segueix fins la gran balma 

coneguda com a cova Gran i després comença a baixar cap el fons del barranc 

passant a toca la Fonteta Blanca. Una vegada a la pista del fons, tornem cap el 

poble, tot evitant la carretera per sota del pont del Dos Ulls. 

Acabada l’excursió, a la sala de la Cooperativa es fa l’acte d’homenatge al 

Ramon Quadrada i Ornosa (1926-2014) pioner excursionista reusenc que, en 

companyia de la seva esposa Magdalena Monteverde, va recuperar molts 

camins antics perduts d’aquestes serres i era un gran coneixedor del territori, a 

més d’un veritable erudit sobre la serra de Montsant on va fer fins a 711 

excursions. L’acte el presenta l’organitzador de la diada Pere Iglesias, amb un  

 
Audiovisual 
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audiovisual de record, una glossa biogràfica feta per Andreu Pujol, breus 

parlaments dels fills, Mariona i Ramon, i cloenda de l’alcalde. Un dinar al 

poliesportiu tanca la jornada de record d’aquella històrica ‘Travessada insòlita’ 

molt recordada i agraïda a Pratdip. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact

&id=25288420 
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