El dia

de març vam anar fins al salt de la Sabinosa a Pratdip pel

barranc de la Dòvia Aquesta ruta s ha de fer després d abundants pluges
per poder veure el salt d aigua
Com arribar ! Heu d anar a la localitat de Pratdip que es troba a la
carretera T$%& pq ' Podeu aparcar just a l entrada del poble on hi ha
un parc infantil) a l avinguda Catalunya

Ruta ! Un cop deixeu estacionat el vehicle heu d anar fins on es troba
el parc infantil Just davant del parc hi ha un pal indicador de rutes) heu
de continuar cap el Tomb de la Cabrafiga
Heu de vorejar el parc infantil i seguir el sender que va paral·lel a la
carretera fins que al cap d uns metres trobareu un altre pal indicador
Seguiu el camí que fa baixada seguint les indicacions cap el Tomb de la
Cabrafiga
El camí es torna planer just quan creueu el riu

El camí poc a poc passa a ser un sender A l inici d aquest el terreny és
pedregós
Més endavant passareu pel costat de la capelleta de Sant Isidre

Arribareu a un encreuament de senders on hi ha un pal indicador Heu
de continuar cap el Salt de la Sabinosa

El sender continua sempre proper al riu fins arribar a un altre encreuament
de senders Heu de seguir en sentit a la fletxa qui ha al terra amb un dip
dibuixat

A partir d aquí agafeu forces ja que el sender fins arribar al salt té
desnivells És la part més dura de la ruta
Quan ja estigueu a punt d arribar al salt hi ha l últim encreuament de
senders) agafeu el que va sentit al salt de la Sabinosa És el sender que
fa baixada) al cap d uns metres ja hi sereu al salt de la Sabinosa

La tornada és pel mateix camí d anada

