VIURE I VEURE 48 HORES

PRATDIP

A la recerca
dels dips llegendaris
Text Cristina Serret Alonso Il·lustració Nik Neves

A l’ombra de la serra
de Llaberia, el nucli
medieval de Pratdip
ens permet fer un munt
de rutes perfectament
senyalitzades.

C

onta la llegenda que en aquest paratge hi campaven
els dips, uns éssers ferotges xucladors de sang que tenien
atemorits els vilatans. Pobre d’aquell que, en fer-se fosc,
no fos a recer: de nit, els dips baixaven de la muntanya per
alimentar-se amb la sang dels incauts. L’endemà, els veïns
només trobarien el cos de la víctima, buit de sang i amb
el senyal marcat d’uns ullals. Aquesta història la va recollir Joan Perucho
a la novel·la Històries naturals, i el poble n’ha fet insígnia. Els dips formen
part de l’escut de la vila i, repartits per tots els racons com a esquer
turístic, observen tothom que gosa passejar pels seus carrers.
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COM ARRIBAR-HI
Amb tren: Les estacions més properes són les de l’Hospitalet de l’Infant,
l’Ametlla de Mar, Cambrils i Reus ( 900 41 00 41 | rodalies.gencat.cat)
Amb autobús: La Hispano Igualadina ( 982 29 29 00 | igualadina.com)
cobreix la ruta Tarragona-Reus-Pratdip. També s’hi pot arribar amb Monbus
( 982 29 29 00 | www.monbus.es), que enllaça el poble amb l’Hospitalet
de l’infant, Mont-roig i Cambrils | Amb cotxe: Des de Reus, cal agafar
la T-310. Des de Lleida, l’AP-2 fins a Montblanc i després enllaçar amb la C-14
fins a Reus. Des de Barcelona es pot viatjar per l’AP-7 fins a la sortida
de l’Hospitalet de l’Infant i agafar la C-44 en direcció a Móra d’Ebre fins
al desviament de Pratdip (T-318).
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des i mites associats a la serra
de Llaberia, com la dels dips,
la fossa del dimoni de Colldejou o la dels tresors amagats.
Tot seguit anirem a instal·larnos a la casa rural Cal Baté 2 ,
al mateix poble de Pratdip.
Abans de sopar, farem la gimcana dels dips, que ens portarà a recórrer els carrerons
del nucli antic del poble
a la recerca d’onze dips situats
de manera estratègica perquè,
a mesura que els busquem,
coneguem els punts més
interessants de la vila, com
ara els rentadors o les torres
de defensa que formaven part
de l’antiga muralla medieval.
Acabarem a l’antic castell,
punt més elevat del poble. Allà
farem una parada i contemplarem la vista panoràmica
que ens regala l’indret: al nord,
hi veiem la serra de Llaberia;

DES DEL CASTELL
DE PRATDIP HI
HA UNA VISTA
EXCEL·LENT:
AL NORD, HI
VEIEM LA SERRA
DE LLABERIA;
A L’EST,
EL PUIG DE LA
CABRAFIGA

DIUMENGE MATÍ
Un cop llevats, anirem a buscar
l’esmorzar a l’Escrivà 8 . Aquest
forn de llenya va obrir l’any

E rm ita de
S an ta M ar ina

10 Hotel Mas Mariassa
5 La Cuina d’en Carlos
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DIVENDRES TARDA
El primer que farem en arribar
a Pratdip és acostar-nos
a l’Oficina de Turisme i Punt
d’Informació de la Serra
de Llaberia 1 . Les oficines són
al bell mig del poble, a la plaça
de l’Església, i el trajecte fins
allà ja ens permetrà fer-nos
una idea de la fesomia de la
vila, encimbellada fins al turó
on s’alça l’antic castell. A l’Oficina de Turisme ens hi espera
la Isabel, que ens ofereix
tota la informació necessària
per conèixer el terme. Hi trobarem també una figura singular:
la reproducció a mida real
d’un dip en posició d’atac,
símbol de la vila i un dels
elements més fotografiats
del poble. Al mateix local val
la pena visitar l’Espai d’Interpretació del Món Mitològic,
que recull les principals llegen-
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DISSABTE MATÍ
La primera visita del dia
la farem a l’Agrobotiga
de la Cooperativa de Pratdip 4 .
Allà ens proveirem d’aliments
de qualitat com mel de Pratdip, oli de la DO Siurana
o avellanes de Reus. A continuació, agafarem el cotxe i sortirem del poble per la T-311
en direcció a l’ermita de Santa
Marina, que està situada
a quatre quilòmetres.
Aquest paratge el trobem
en un indret boscós, famós
per les seves fonts, la més
popular de les quals és
la de la mateixa ermita.
Després de visitar la capella
i contemplar el seu interessant
retaule, farem una petita ruta
a peu fins al puig de Güena,
mirador privilegiat de la serra
de Llaberia. Desfem el camí
i dinem a tocar del santuari,
a La Cuina d’en Carlos 5 ,
on degustarem cuina de caça
i plats i postres tradicionals
de cuina catalana.
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6 Horus
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a l’est, el puig de la Cabrafiga.
Un cop acabat el passeig,
anirem a fer un mos al bar
de la piscina municipal 3 ,
on l’Olga ens prepararà
uns bons plats combinats.

1846 i s’hi pot comprar pa
de qualitat i especialitats
de tota mena, entre les quals
destaquen les coques dolces
que elaboren els caps de setmana. La botiga i l’obrador estan
en dues sales separades,
però el forn sol estar obert
i se’l pot contemplar
des de l’entrada.
Amb aquesta visita ens
acomiadem del poble i prenem
la carretera de les Planes
del Rei fins a arribar a l’HípicaRanxo Las Rocas 9 . Allà
podrem visitar les quadres
dels cavalls d’aquest centre
que, amb cinquanta anys
d’experiència, ens ofereix
diverses propostes per muntar
a cavall. Ens apuntem a la
sortida al voltant del ranxo,
que ens permetrà recórrer
l’entorn i practicar l’hípica
amb algun dels dotze cavalls
disponibles.
Posarem el punt final al cap
de setmana al restaurant
de l’hotel Mas Mariassa 10 ,
un petit allotjament amb
encant on degustarem
una selecció de productes
locals i algun caprici amb
l’excel·lent marisc de Delta.
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A la tarda ens acostarem fins
al Centre Horus 6 de Pratdip,
un refugi de fauna gestionat
per una associació sense ànim
de lucre que té com a finalitat
la protecció animal, la conservació de la biodiversitat
i la divulgació. Al Centre Horus
s’hi duen a terme projectes
com el de recuperació
de la tortuga mediterrània,
una espècie amenaçada,
o l’estudi de l’entorn
de la serra de Llaberia.
Acompanyats de Marc
Aguilar, cofundador i director
del centre, farem la visita
guiada per l’espai, i coneixerem
espècies que han estat acollides
procedents de decomisos
o d’abandonaments. Hi veurem, per exemple, ratpenats
de la fruita africans, àguiles,
rosegadors espinosos o faisans.
En sortir, i abans de retornar
a Cal Baté, farem una parada
al bar Casal Municipal 7
per fer un mos a base de pizzes.

Baix Camp
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Cal Baté 2

Ajuntament
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Castell de Pratdip

1 Oficina
de Turisme de Pratdip
Pl. de l’Església, 1
977 56 63 88
www.pratdipturisme.com
2 Cal Baté
Escoles, 39
649 77 97 99
Cap de setmana
per a 2 persones,
amb esmorzar inclòs: 130€.
3 Bar de la
piscina municipal
Av. de Catalunya, s/n
639 35 61 67
Dos sopars: 20€.
4 Agrobotiga de la
Cooperativa de Pratdip
Av. de Catalunya, 9
977 56 62 44
cooppratdip@hotmail.com
5 La Cuina d’en Carlos
Ermita de Santa Marina
619 39 04 68
Dinar per 2 persones: 44€.
No es pot pagar amb tarja.
6 Centre Horus
Camí de Pratdip

Agrobotiga
4 de la Cooperativa
7 Casal Municipal
Bar de la
piscina municipal
3
Hípica-Ranxo
Las Rocas 9

a Colldejou, km 1,5
643 32 52 74
www.centrehorus.org
Entrada per
a 2 persones: 16€.
7 Casal Municipal
Av. de Catalunya, 9
626 36 62 77
Sopar per
a 2 persones: 20€.
8 Forn de pa Escrivà
Pl. del Forn, 9
977 56 60 92
9 Hípica-Ranxo Las Rocas
Ctra. de les Planes
del Rei, s/n | 658 41 53 74
hipicarancholasrocas.es
Passejada a cavall
per a 2 persones: 50€.
10 Hotel Mas Mariassa
Ctra. de Santa Marina
(T-311), km 30
977 26 26 01
www.masmariassa.com
Dos dinars: 70€.
Total cap de setmana
per a 2 persones: 350€.

HO SABÍEU?

Les fadrines i Santa Marina

“A Santa Marina, vés-hi fadrina/ que si fadrina
hi vas, casada en tornaràs”, assegurava una antiga
corranda local. L’ermita de Santa Marina ha estat
sempre lloc de devoció, i al segle xvii ja s’hi
organitzaven romiatges i aplecs en què el jovent
tenia una bona oportunitat per ballar, conèixer-se
i, si es donava el cas, prometre’s.
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