CINGLES DE LA DÒVIA.
Nom de la Ruta: Cingles de la Dòvia
Comarca:

Baix Camp

Serra Llaberia
Durada:

06:40 hores

Desnivell acum.:

1.050 m.

Quilometres:

13’560 Km

Altura mínima:

221 m.

Altura màxima:

869 m.

Sortida/arribada: Carretera T-311, al km.27’9 cruïlla amb la ctra. a Coll de Jou..
Itinerari: Pratdip (223m) – Crestes de la Seda – Pas del Ciscus (693m) – Portell de les
Canals (735m) – Font del Mont-redon (761m) – Mont-redon 859m) – Portell de la Roca
Mitjanera (Cavall Bernat) (804m) – Camí del Recingle – Canal del Roc (855m) – Collet
dels Colivassos (817m) – Portell de la Dòvia (670m) – Portell del Carreter (668m) –
Camí de la Forestal – Portell i grauets de l’Estudiant (560) – Sender dels Solans –
Pratdip (223m).

Descripció: Agafem el PR-96 direcció Colldejou. Al cap de uns 35’ deixem el PR, on girem a
l’esquerra per un camí marcat amb ratlles blaves, el camí que ens porta cap a la Cresta de la Seda,
on desprès de unes grimpades, arribem al pas del Siscus (pas amb cadenes), una vegada
sobrepassat deixem la cresta, el camí segueix, però nosaltres agafem el de l’esquerra que ens
permetrà pujar al balcó de Mont-redon per el pas, també equipar del Portell de les Canals.
Seguint les marques blaves, veiem l’avenc de Mont-redon, seguim fins a la font del mateix nom, aquí
deixem el camí marcat, i per la dreta en enfilem per un corriol poc fresat per pujar al cim de Montredon, una mica abans trobem el camí marcat també amb marques blaves que abans en deixat al
pas dels siscus.
Excellents vistes des del cim, el camí segueix baixant en direcció nord fins el coll de Mont-redon.
Cruïlla de camins, nosaltres seguim cap el Nord-est, direcció al Cavall Bernat, arribem al Portell de la
Roca Mitjanera, nosaltres girem a l’esquerra, si ens decidim des de aquí podem pujar al Cavall
Bernat, ara anem en direcció Nord-oest fins a trobar el Portell de Masdrocs, baixem per fer el Camí
del Recingle fins arribar a l’entrada de la Canal del Roc, famosa perquè en el any 1939, s’hi va
estavellar un avió. Tornem al damunt del cingle, a la dreta a La Miranda (917m), a l’esquerra al
Mont-redon, nosaltres anem rectes en direcció sud-oest fins trobar una altre vegada les marques
blaves del camí que porta a una pista, la seguim fins el Collet dels Colivassos, deixem la pista en
direcció sud-oest. El camí porta al coll de la Bassa de les Fonts, però nosaltres desprès de 15 minuts
girarem a l’esquerra cap el Portell de la Dóvia, a l’entrada de la canal nosaltres seguirem recte per el
sender que s’enfila una estona sempre en direcció sud fins a trobar la baixada per el Portell del
Carreter, agafem la canal cap a baix fins el recingle de la Brancada, el camí gira a la dreta tot seguint
el recingle en direcció sud per el Camí de la Forestal, pal indicador a l’esquerra cap el Racó de la
Dòvia, seguim rectes, deixem a l’esquerra la Drecera de cal Zenon, arribem al collet, seguim recte
per el Sender dels Solans, el camí comença a baixar per el Portell de l’estudiant, fins el Planell del
Solans, el camí segueix baixant fins a Pratdip, final de la ruta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pratdip - Cruïlla ctra.Colldejou
Cruïlla - deixar PR-96
Pas del Siscus
Portell de les Canals
Font del Mont-redon
Mont-redon
Portella de la Roca Mitjanera
Canal del Roc
Collet del Colivassos
Portell de la Dòvia
Portell del Carreter
Cruïlla a la Drecera de cal Zenon
Cruïlla al Sender dels Solans
Pratdip - Cruïlla ctra.Colldejou

GPS: Trak real.
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Altura Horari
KM
223
0:00 0,000
420
0:35 1,490
693
1:35 2,760
735
2:00 3,340
761
2:15 3,672
859
2:30 4,016
804
2:50 4,621
855
3:50 5,900
817
4:00 6,455
670
4:30 8,740
668
4:50 8,800
551
5:35 10,280
564
5:40 10,530
223
6:40 12,560

