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Tal i com delata el títol es tracta d’un itinerari circular. Un dels diversos que podem
fer des de Pratdip. En aquest cas pujarem a una talaia que s’alça a llevant del
poble, bon mirador de la comarca.
Recorregut perfectament senyalitzat, camins molt fressats i passos fàcils. Tan
solament cal parar una mica d’atenció a la baixada des del coll dels Meners, pel fort
pendent.
Val la pena dedicar temps per una visita Pradip (el Prat per la gent del país), el seu
castell i el nucli antic. I conèixer la història dels Dips, emblemàtics gossos
assilvestrats que formen part del nom del poble i que la llegenda i la literatura han
assimilat a bèsties ferotges i vampirs.
Accés
Arribem a Pratdip per la C44 des de l’A7 a l’Hospitalet de l’Infant, en direcció a
Vandellós. Prenem a mà dreta la T318 i desprès a l’esquerra la T310. Entrem al
poble per l’Avinguda de Catalunya, on generalment hi ha espai per aparcar, al
costat de les instal·lacions esportives municipals.
Pratdip (223m)
Continuem 190 metres carretera amunt. Una estaca a mà dreta, amb un senyal
blau i groc, indica el camí de les Obagues. Els senyals blau i groc i també els blaus,
ens guiaran tothora.
Seguim aquest ombrívol camí uns 160 metres fins que una nova estaca ens indica,
també a mà dreta, el camí del Portell dels Grauets.
Aviat passem pel costat d’un forn de calç. Fem una gran llaçada i, per pendent
entre moderat i fort, anem deixant el poble avall tot atansant-nos a la base d’una
torre de MAT que creuem. Aquesta línia i la següent provenen de la central d’Ascó.
Ara el camí s’eixampla: és la pista de servei de les línies. Més amunt, en una nova
bifurcació també indicada, tornem a girar a mà dreta en direcció al Portell dels
Grauets. Passem per sota de l’altra torre de la línia de MAT, s’acaba la pista i
continuem per camí.
Ja al peu del cingle, un indicador al que li manca el rètol, senyala a mà dreta el
corriol que baixa a les coves del Grauet i del Sisè. Anem a l’esquerra, fem un gir de
90º i encarem el Portell.
Portell dels Grauets (487m)
Guanyem el cingle per aquest grau i continuem (E) enfilant-nos propers al fil, per
terreny de rascler. Ben aviat el camí torna a definir-se. Superem la graonada del
pas del Gos i continuem carena enllà fins a l’evident cim.
Puig de la Cabrafiga (614m)
El nom li ve d’una figuera silvestre que viu a les roques. Ara de figues ni verdes ni
madures, que la zona ha estat afectada per diversos incendis que n’han deixat un
rastre encara prou evident.

És el punt més alt de l’itinerari i una bona talaia de la comarca.
El puig és el punt més alt de l’itinerari i una bona talaia de la comarca, coronat per
un vèrtex geodèsic, un pessebre i indicadors. També hi trobem un llibre de registre.
En marxem baixant decididament en direcció al coll que tenim a migdia.
Coll de la Fita de la Partió (484m)
La fita hi és, ben evident, però com que no és pas partió de terme municipal, deu
tractar-se d’una delimitació de propietats.
La canal Ampla que s’obre a mà dreta, o barranc de la Cova d’en Bargalló, la
creuarem més endavant, a les acaballes de la caminada.
Davant nostre sobresurt de la carena un bon esperó rocallós que superem
flanquejant-lo per l’esquerra i pel fàcil pas del Cabrit, en el sentit de les busques del
rellotge.
Superat aquest obstacle ja podem albirar la següent collada a la que ens atansem.
Coll dels Meners (449m)
Hi trobem un altre indicador. Seguim de recte per enfilar-nos en poca estona al
Puig de les Mugues i retronem al coll prenem el camí que baixa vers llevant. (1)
El nom li ve per l’aprofitament d’òxids de ferro —oligist o hematites— que se’n feu
anys ha.(2)
El pendent és considerable tot davallant per la rasa de la Cabrafiga. Esquivem un
tram de tartera fent una marrada a mà esquerra.
Anem revoltant el puig de les Mugues en el sentit de les busques. Quan sortim
sobre unes pedregoses feixes margenades, el camí ja planeja.
Al Pla de les Mugues deixem a mà esquerra un camí carreter que baixa al mas de la
Cabrafiga i, pocs metres més enllà, trobem un nou rètol indicador que senyala el
corriol del Castellet. Ens hi enfilem i l’atenyem cinquanta metres amunt a
l’esquerra.
(1) Hi ha qui opta per fer drecera baixant directament del puig al Castellet de les
Mugues. Hem llegit que hi ha senyals grocs i però que el camí és bastant
perdut.
(2) No hem sabut trobar-ne més referències. Hi ha com a mínim quatre boques
de mina i probablement dues d’elles siguin a ponent del coll. Amb tota
seguretat dues més són a llevant. Però ens va passar desapercebuda la
primera d’elles i solament vàrem localitzar la núm. 4, al costat del camí.
Castellet de les Mugues (314m)
Antic assentament iber, utilitzat posteriorment com a fortificació contra la pirateria.
En resten alguna paret i basaments de murs.
Retornem a la bifurcació per continuar vers a Pratdip, planerament. Quan albirem la
carretera, ja som sobre el grau.
Grauet de les Mugues (276m)
Salva el considerable cingle ponentí del puig. Un cop superat continuem davallant
fort fins a sortir sobre el barranc de la Cova d’en Bargalló, prop de la carretera en
un revolt de l’antiga. Nou rètol indicador, seguim pel barranc de la Cova en direcció
al de la Dòvia, passant per sota un pont de l’antiga carretera i per dins d’una
canalització metàl·lica del torrent a la nova.
Barranc de la Dòvia (140m)
Torrent neix prou més amunt de Pratdip, entre el Tossal Gran i el Mont-redon. En
aquest punt no acostuma a portar gaire cabal. El creuem a gual i continuem pel
marge dret hidrogràfic.
A la partida de les Fontanelles passem pel costat de la casa del Paco, coneguda
antigament com a Caseta de l’Electra (1). Tornem a canviar de marge per creuar de
nou sobre del salt de la Sabinosa, un bonic salt i gorg, quan el torrent porta aigua.
De nou al marge dret ens enfilem fins a sortir a un altre camí.

(1) Als anys 30 del segle passat Francesc Chavarria va construir una petita
central que subministrava electricitat a diversos pobles de la rodalia. Aquest
edifici allotjava la turbina. La bassa és més amunt.
Camí vell de Masriudoms (172m)
Bifurcació ben indicada que prenem a mà dreta, en direcció al trencall amb el camí
del coll del Marquès.
Albirem a l’altre marge unes granges abandonades i una edificació més antiga. És
el que resta del molí fariner d’en Xenca o de la Creueta. Més amunt podem veure
les arcades que sustenten el rec del molí, arrapat al cingle.
Deixem el camí més evident per baixar a mà dreta i seguim per un corriol propers a
la llera tot i que, continuant pel de l’esquerra, ens menarà al mateix punt.
Més endavant trobem una nova bifurcació indicada amb el camí del coll del
Marquès, per on marxa el PR-C 90 que ara seguirem a mà dreta, sempre pel marge
dret del torrent. En aquest tram força engorjat acostuma a portar cabal
regularment.
Capelleta de Sant Isidre (173m)
Oratori en una balmeta de pedra tosca.
Camí enllà, amb algun tram empedrat, la gorja s’obre i sortim a unes feixes
d’oliveres i ametllers. Ara seguim un camí carreter, pavimentat parcialment.
Creuem de nou la llera i ens enfilem, ja amb el poble a la vista, fins a la carretera
que solament hem de seguir uns 120 metres per retornar al punt d’inici.

