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Itinerari que inicialment preveiem més llarg però que va caldre escurçar per la
mestralada. Al collet dels Colivassos vàrem renunciar a pujar al Portell carenejant
per la Miranda i el Forat. En comptes d’això ens hi adreçàrem pel Clot dels Arenals.
També renunciàrem a l’Enderrocada i el cingle de Calàs, deixant-ho per l’endemà.
Malgrat tot resulta una caminada que, combinada amb la de l’Enderrocada, ofereix
diverses possibilitats en funció de les disponibilitats de cada ú.
Itinerari relacionat: l’Enderrocada.
Accés
Per la C44 de Vandellòs a Tivissa, al coll de Fatxes —entre els punts quilomètrics 14
i 15— prenem la T311 a Pratdip. Passat el quilòmetre 34, al coll Roig, la deixem a
mà esquerra per la T3111 que, en 9 quilòmetres, ens mena a Llaberia.
També podem accedir-hi per Pratdip on hi arribem per la mateixa 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. A Pradip continuem per la mateixa carretera que a
partir d’aquí és T311 en direcció a Móra i Tivissa fins al coll Roig.
A l’entrada de la població hi ha un ampli espai per deixar els vehicles.
Llaberia (680m)
Nucli de població que pertany al terme municipal de Tivissa. Al 2008 hi havia 4
habitants censats. Actualment solament un, segons informació del Consell
Comarcal. Malgrat això es conserva en molt bon estat —el 1986 varen iniciar-se
treballs de restauració— i gran encant. La quasi cinquantena d’habitatges —
utilitzats habitualment com a segones residències— s’abasten d’electricitat
mitjançant una central fotovoltaica.
És al bell mig de la Serra de Llaberia, un gran peneplà envoltat de cingles, entre la
depressió de l’Ebre i el mar i forma part del que, genèricament, coneixem com
Serres del Mestral. Tot i pertànyer administrativament al Baix Ebre, és com una
falca entre el Baix Camp i el Priorat.
Partim de l’aparcament, on hi ha indicacions, pel camí al Coll de la Bassa de les
Fonts. Pugem fins atènyer un camí carreter on hi ha un altre indicador. Seguint-lo a
mà esquerra ens menaria al collet dels Colivassos pel PR-C 90, escurçant així
l’itinerari. Si això és el que pretenem no ens cal arribar aquí: podem prendre el PR
directament des de l’aparcament. Continuem recte (S) pujant per les Marrades,
seguint el camí vell de Llaberia a Pratdip. Virem (SE), el camí planeja i fins i tot
baixa, fins a sortir sobre una pista precària.
Coll de la Bassa de les Fonts (737m)
Hi ha un altre indicador. El camí vell continua cap a Pratdip pels portells de la Dòvia
i del Carreter. La pista prové de la carretera i la prenem a mà esquerra, en baixada
(N), revoltant el barranc de la Font del Ferro. Deixem a mà dreta el camí (indicat)
que baixa a aquesta font i al portell de la Dòvia. La pista, ben aixaragallada, esdevé
camí per on transita el PR-C 90 i el seguim (NE) fins al coll.

Albirem el Mont-redon, el Racó de la Dòvia i la coberta esfèrica del radar
meteorològic al cim de la Miranda.
Collet dels Colivassos (817m)
O dels Colivatxos. Cruïlla de diversos camins i pistes. Vers sol ixent surt el de
Pratdip pel Mon-redon i les Crestes de la Seda. Vers el NE el de Colldejou per la
Miranda i el coll del Guix (1). Vers ponent el de Llaberia pel PR-C 90. Nosaltres
prenem el del mig (N), una pista que no és senyalitzada.
Dos-cent metres més amunt, en una bifurcació en Y (rètol indicador) deixem a mà
dreta el ramal que puja a la miranda i baixem a l’esquerra en direcció al GR (entre
altres Colldejou pel camí dels Revolts). Hi ha senyals de pintura grocs. A la
bifurcació en T anem a la dreta, passem pel costat d’un bassiol i de les Covetes de
cal Vaquer, unes balmes que havien servit de cleda al Clot dels Arenals. A l’altra
banda hi ha antigues feixes de conreu.
(1) És l’itinerari que recomanem per accedir al Portell de Llaberia. Al cim de la
Miranda o lo Molló hi gaudirem d’una extensa panoràmica que fa honor al
seu nom. Després carenegem sense camí fressat però evident i fàcil, passem
pel Forat i continuem fins al Portell.
Barranc d’en Jover (755m)
A la capçalera d’aquest barranc, subsidiari del de la Cova, atenyem el camí ral de
Llaberia a Colldejou, per on passa el GR 7. La bifurcació està indicada. Pugem a mà
dreta fins al Portell.
Portell de Llaberia (782m)
O lo Portell. Important grau guanyat al cingle per on hi passava el camí de
ferradura a Colldejou, Marçà i Falset. De la rellevància que aquest pas deuria tenir
per la gent de la contrada en són bona mostra els contraforts, esglaons i
l’empedrat.
Baixem un metres per los Revolts fins atènyer un corriol senyalitzat per una fita a
mà esquerra i el seguim breument. Aquest corriol recorre el peu del cingle de la
Serra d’en Jover, passa per baix del Pas de les Cabres i continua fins al Grau de
Ricorb o Portell del Llop.
Retornem sobre els nostres passos fins al Barranc d’en Jover i continuem camí enllà
atenyent Llaberia pel camí de Colldejou.

