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FITXA TÈCNICA: 
Barcelona: Col·legi Jesus – Maria   Hora de sortida: 7:45 hores. Cal ser puntuals ja que és lluny. 
Menjars: Esmorzar en ruta i dinar de restaurant. 
Longitud: 6,96 km aprox.    Durada: 4:40 h aprox.  
Punt mes baix: 220 m. 
Punt més elevat: 498 m.    Desnivell acumulat: 254 m de pujada i 301 m de baixada.  
Dificultat: Baixa. 
Municipis per on transcorre la ruta: “Vandellòs i l’Hospitalet del Infant” i Pratdip (Comarca del Baix Camp). 
 

Itinerari:  

  La primera meitat el camí és un corriol entretingut que va pujant fins aquest altiu esperó amb bones vistes, i 
després baixa decididament fins la ermita i font de Santa Marina.  El camí es pedregós i s’ha d’anar en compte a la 
baixada si no volem deixar la part de darrera dels pantalons amb terra. Uns minuts de descans a l’ermita son el 
començament de la segona part del camí que és un passeig fins a Pratdip. Hem, però, d’anar amb compte durant els 
235 metres en que segueix pel boral de la carretera poc transitada. 
 

Vandellòs: 
És un poble que pertany al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp. És 

l'antic nucli del terme municipal, al qual va donar nom oficialment fins al 1990. Vandellòs és a 281 m d'altitud, a la 
vora de la carretera C-44, entre l'Hospitalet de l'Infant i Tivissa. El poble de Vandellòs té 946 habitants censats. Es 

troba al bell mig d'una zona muntanyosa. La Mola de 
Genessies, amb el seu poblat Ibèric, es troba no gaire 
lluny a l'oest del poble. Hi ha restaurants a la vora de la 
carretera. La festa major se celebra el 26 de setembre, 
festivitat de Cosme i Damià, màrtirs. L'església 
parroquial de Vandellòs és dedicada a Sant Andreu. És 
un edifici de tres naus amb cúpula, d'estil renaixentista, 
construïda el 1773. 

Vandellòs apareix esmentat ja en 1342 amb el 
nom de Vallis Laurorumi i el 1460 com Vall de Llorer. 
Va formar part del terme municipal de Tivissa i va 
quedar integrat a la baronia de Castellvell. A partir de 
1241, la baronia va començar a ser coneguda com a 
baronia d'Entença en casar una néta del senyor de 

Castellvell amb Berenguer d'Entença. En 1324, Guillem d'Entença va cedir la baronia al rei Jaume el Just i va 
quedar integrada dins del comtat de Prades. El 1813, les tropes del mariscal Louis Gabriel Suchet van saquejar la 
població. El 1845 la població va sofrir greus desperfectes a causa d'un terratrèmol. 



Ermita i font de Santa Marina:  
L'any 1335 ja existia la partida de Santa Marina i per 

tant, segurament ja hi havia algun ermitori en aquest territori. 
Fou aproximadament l'any 1500 quan la família del Mas d'en 
Sabaté va donar part dels terrenys que actualment conformen 
el patrimoni de l'ermita i en va fer la cessió del dret de l'aigua. 
És llavors quan s'inicià la construcció de l'actual ermita i de la 
casa de l'ermità. 
L'any 1602 es col·locà el primer retaule d'estil renaixentista, 
substituït per un altre d'estil barroc l'any 1730, el qual fou 
cremat durant la Guerra Civil. El primer es conserva a 
l'església parroquial de la Nativitat de Santa Maria de Pratdip. 

Durant el segle XVIII es construïren la casa nova dels 
ermitans, la Casa Gran, que allotjava les quadres a la planta 
baixa i l'hostatgeria a dalt, i la casa de la Font que cobria amb porxos la font de tres canells i ampliava l'allotjament. 
Però el santuari no estava lliure de problemes, entre els quals destaca el moment de la promulgació de la Llei de 
desamortització de Mendizaval el 1834, per la que s'expropiaven les terres i els edificis excepte l'ermita i la casa de 
l'ermità. Per tal d'evitar que aquests béns poguessin ser comprats per persones alienes, el capellà reuní a nou 
famílies riques del poble, amb la intenció de crear una societat capaç de participar en la subhasta i adquirir els títols 
d'aquesta. Malgrat que la idea donà bon fruit, posteriorment seria motiu d'una greu polèmica. En efecte, acabada la 
Guerra Civil, el bisbat inscrigué en el Registre de la Propietat de Falset els antics béns expropiats com a propis. Els 
veïns se sentiren defraudats per aquesta acció unilateral, esclatant un enfrontament amb el clergat i com a 
conseqüència l'ermita quedà pràcticament abandonada. 

L'any 1917 es va inaugurar un balneari de luxe a iniciativa de tres barcelonins. Aquest hotel no va tenir 
l'èxit desitjat i més tard passà a mans del consorci de propietaris de Santa Marina en benefici de l'ermita però va ser 
clausurat després de la guerra. Es conserven encara les restes de l'antic edifici sota l'ermita, l'anomenat Hotel de 
Santa Marina. 

El dia de Sant Jaume de 1936 un grup d'antifeixistes va cremar el retaule barroc i altres pertinences. La 
Generalitat reaccionà i envià representants a recollir el material valuós que encara es podia salvar. 

L'ermita va entrar en decadència com a conseqüència de la Guerra Civil. Malmesa per aquells fets i 
empobrida per la manca de diners i per la prohibició de continuar fent celebracions populars va perdre la figura de 
l'ermità. Just quan més es necessitava trobar solucions l'enfrontament entre el clergat i el poble pel domini de la 
propietat ho va impedir. 

Amb l'arribada dels ajuntaments democràtics es començaren a resoldre els problemes. Els acords amb el 
Bisbat, la reaparició del Patronat de Santa Marina i la tornada de la figura de l'ermità, van permetre iniciar la nova 
etapa de recuperació del santuari. Durant la dècada dels 90, la Generalitat va incloure l'ermita en el "Llistat de 
Monuments Catalogats d'Interès Local". 

Un cop acabats els treballs de 
consolidació de l'ermita, es va iniciar la 
recuperació del seu interior, intentant 
retornar al santuari l'esplendor que tenia al 
segle XVIII, amb els seus esgrafiats i 
pintures. Les obres de rehabilitació fetes a 
l'ermita l'any 1992 posaren al descobert un 
conjunt de pintures i estucats de guix que 
daten del segle XVIII.  

 

Pratdip: 
És un municipi de la comarca del 

Baix Camp. Situat al vessant sud-oriental 
de la Serra de Llaberia, el seu terme 
municipal té una extensió de 36 km2, 
limitat pels termes de Colldejou al nord, 
Vilanova d'Escornalbou al nord-est, Mont-
roig a l'est i Vandellòs al sud i el sud-est, tots ells municipis del Baix Camp, i per Tivissa, al nord-oest, de la Ribera 
d'Ebre. El terreny del terme és molt trencat i esquerp i la seva altitud oscil·la entre els 100 metres que té a la vora 
del Riu de Llastres i els 862 de Mont-redon a la serra de Llaberia. A llevant del poble s'aixeca aïllat el Puig de la 
Cabrafiga, de 614 metres, visible des d'una bona part de la comarca.  



Pratdip, conegut per la gent de la rodalia i del mateix poble, com el Prat, és un topònim d'origen preromà 
segons Coromines. Des de la seva fundació va formar part de la baronia d'Entença i més tard del comtat de Prades. 
Apareix citat per primera vegada el 1154 i de nou el 1194 en unes butlles d'Anastasi IV i de Celestí III, on es fa 
referència a la seva església. El segle XIII va sofrir l'atac i posterior saqueig per part de Pere dels Arcs. El 1343, 
l'infant Pere, comte de Prades, en dotar l'hospital, conegut ara com L'Hospitalet de l'Infant, li adjudicà totes les 
aigües de Pratdip que confluïen en el riu de Llastres, per tal de reconduir-les per a regar i moldre. 

Durant el segle XVIII es va produir un augment demogràfic i econòmic important, i sembla que la 
ramaderia va agafar embranzida. El 20 de febrer de 1811 es va produir a Pratdip 
una batalla que va enfrontar a tropes napoleòniques amb les del coronel Iglésies, 
que va fer retrocedir vint vegades les tropes franceses. Durant les guerres carlines 
es va instal·lar un destacament permanent al seu castell. 

Pratdip es va veure afectada per un sisme el 1846 que obligà a la població 
a fugir i a refugiar-se durant uns dies a les eres de la part alta del poble. Algunes 
de les cases van quedar clivellades, i també l'ermita de santa Marina. 

 

Dip: 
El dip és un ésser mitològic. És una mena de gos malvat i pelut, un 

emissari del dimoni que, com tants d'altres, és coix d'una cama. Viu de xuclar la 
sang de la gent per a ell mateix. A l'escut de Pratdip (Baix Camp), s'hi pot veure 
una imatge d'aquest gos. Precisament en aquest poble és una llegenda molt viva. 

La llegenda és molt antiga. Al retaule de Santa Marina de Pratdip, del 
1602, ja surten imatges d'aquests gossos vampirs. També apareixen en un altre 
retaule del 1730, retallats sobre un fons d'or. La llegenda diu que aquests gossos 
xuclaven la sang del bestiar, però només sortien de nit, i entre les seves víctimes hi 
havia els borratxos noctàmbuls que anaven a beure vi a les tavernes del poble.  

Es deia que es veien uns ulls diabòlics entre les ombres de la nit. Però en 
realitat mai ningú va veure aquests gossos tan sinistres. Es creu que aquesta llegenda només pretenia fer por als 
borratxos del poble i evitar així que es dediquessin a beure més del compte. 

Segons la tradició, el nom del poble ve precisament d'aquests gossos, que es diu que van desaparèixer al 
segle XIX. A l'entrada de Pratdip hi ha un monument a aquest ésser mitològic, però tal com hi és representat té una 
imatge ben amable. 

A causa de la seva set de sang, el dip va servir per inspirar Joan Perucho que, a la seva novel·la Les 
històries naturals (1960), relata la història d'Onofre de Dip, un vampir amb la capacitat de transformar-se en molts 
animals. La part central de l'obra transcorre a Pratdip a l'inici del segle XIX, en plena guerra carlina, i el dip en 
realitat era un ambaixador del rei En Jaume que 700 anys abans havia anat als Carpats en missió diplomàtica i allà 
havia estat atacat per una noble vampiressa.  

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16103153  
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