
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

SORTIDA 1/2015–11/01
Recorregut: Llaberia- Coll del Colivassos 
Detalls tècnics: Distància: 4,940 km. Alt. Màx. 
Participants: Jaume Matas, Miquel Malet, Àngels Casas, Rosa Mª Bernaus
Anna Ribes, Jana Llambrich, Pere Ollé, Irene Alcover, Jordi Francesch i Mònica Callau
. 

Avui teníem previst un recorregut per 
i passant per la Miranda, la Creu de Llaberia i el Mont
temps ens ha jugat una mala passada i no 
Al sortir de Reus ja hem notat cert vent 
de Mont-roig) ja hem vist que la cosa pintava malament. Després de Pratdip anem per la 
“serpentosa” carretera que no acaba mai d’arribar a Llaberia, fins al magnífic pàrquing, on 
deixem els cotxes.   
Comencem a caminar amb l’esperança de que el vent no “bufi” fort, però ja ens veiem en 
dificultats per trobar un bon lloc per esmorzar arrecerats. Amb pressa per reprendre la 
caminada, aviat arribem al coll de Colivassos  on quedem esgarrifats de la ventolera 
fa i alguns quasi s’han d’agafar per no anar pel terra. 
Redó, i mes lluny la Creu de Llaberia, ens veiem obligats a deixar per un altra vegada per 
poder gaudir de les fantàstiques vistes que hi han, ja que el perill
indrets era evident. Decidim baixar del Coll pel camí que ja teníem previst fer i, sobretot a 
l’entrar de nou al bosc, fem una baixada tranquila i per uns senderons que es veuen 
recentment netejats i de molt bon recorregut, fins ar
Hem fet la meitat de la distància que teníem prevista i com ens sobra temps, fem una visita 
detallada a la població, acabant el reportatge fotogràfic del dia amb vàries “poses” per la 
tradicional “foto de grup”.  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1/2015– SERRA DE LLABERIA
Coll del Colivassos - Llaberia 

km. Alt. Màx. 820m. Alt. Mín. 674m. Desnivell. acumulat 
Jaume Matas, Miquel Malet, Àngels Casas, Rosa Mª Bernaus, David Malet, David Llambrich, 

Anna Ribes, Jana Llambrich, Pere Ollé, Irene Alcover, Jordi Francesch i Mònica Callau

un recorregut per  la Serra de Llaberia, sortint d’aquest pintoresc poblet 
i passant per la Miranda, la Creu de Llaberia i el Mont-redó per tornar a Llaber
temps ens ha jugat una mala passada i no l’hem pogut fer sencer.  
Al sortir de Reus ja hem notat cert vent i a mida que ens apropàvem (sobre tot pels voltants 

que la cosa pintava malament. Després de Pratdip anem per la 
” carretera que no acaba mai d’arribar a Llaberia, fins al magnífic pàrquing, on 

ncem a caminar amb l’esperança de que el vent no “bufi” fort, però ja ens veiem en 
dificultats per trobar un bon lloc per esmorzar arrecerats. Amb pressa per reprendre la 
caminada, aviat arribem al coll de Colivassos  on quedem esgarrifats de la ventolera 
fa i alguns quasi s’han d’agafar per no anar pel terra. A la vista de l’espectacular Mont
Redó, i mes lluny la Creu de Llaberia, ens veiem obligats a deixar per un altra vegada per 
poder gaudir de les fantàstiques vistes que hi han, ja que el perill d’anar per aquests alts 
indrets era evident. Decidim baixar del Coll pel camí que ja teníem previst fer i, sobretot a 
l’entrar de nou al bosc, fem una baixada tranquila i per uns senderons que es veuen 
recentment netejats i de molt bon recorregut, fins arribar de nou al pàrquing.
Hem fet la meitat de la distància que teníem prevista i com ens sobra temps, fem una visita 
detallada a la població, acabant el reportatge fotogràfic del dia amb vàries “poses” per la 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

LLABERIA   

m. Desnivell. acumulat 267m.  
, David Malet, David Llambrich, 

Anna Ribes, Jana Llambrich, Pere Ollé, Irene Alcover, Jordi Francesch i Mònica Callau 

la Serra de Llaberia, sortint d’aquest pintoresc poblet 
per tornar a Llaberia, però el 

i a mida que ens apropàvem (sobre tot pels voltants 
que la cosa pintava malament. Després de Pratdip anem per la 

” carretera que no acaba mai d’arribar a Llaberia, fins al magnífic pàrquing, on 

ncem a caminar amb l’esperança de que el vent no “bufi” fort, però ja ens veiem en 
dificultats per trobar un bon lloc per esmorzar arrecerats. Amb pressa per reprendre la 
caminada, aviat arribem al coll de Colivassos  on quedem esgarrifats de la ventolera que hi 

A la vista de l’espectacular Mont-
Redó, i mes lluny la Creu de Llaberia, ens veiem obligats a deixar per un altra vegada per 

d’anar per aquests alts 
indrets era evident. Decidim baixar del Coll pel camí que ja teníem previst fer i, sobretot a 
l’entrar de nou al bosc, fem una baixada tranquila i per uns senderons que es veuen 

ribar de nou al pàrquing. 
Hem fet la meitat de la distància que teníem prevista i com ens sobra temps, fem una visita 
detallada a la població, acabant el reportatge fotogràfic del dia amb vàries “poses” per la 



        

      
              
              
              
              
           


