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EL PRIORAT

Situat a la meitat sud de Catalunya, el Priorat és una de les comarques interiors de l'ámbit
teritorial del Camp de Tarragona; forma part de les serres Pre-litorals, les més interiors de les
Serralades Costeres o Sistema Mediterrani, que són la tercera gran unitat de relleu de Catalunya.
Forma un gran amfiteatre a gregal de la fossa tectónica de Móra d'Ebre, oberta a l'exkem de
ponent de l'esmentada Serralada Pre-litoral catalána. La Serralada es divideix enlli de les
muntanyes de Prades, i al mig deixa al descobert les llicorelles paleozoiques que hi ha al sub$l,
mentre que a un dels costats de la gran cicatriu s'alcen uns enonnes blocs calcaris i, a l'altre, els

erncara més potents de conglomerats que voregen o ulhapassen el miler de metes d'altitu¿
Aquests blocs perifrrics de capgaleres aplanades, enérgicnment retallats per grans cingleres,
mantenen la seva vigoria a les dues bandes de la comarca. De les muntanyes del contorn la més
característica és eI Montsant; a la banda oposada, les moles de Colldejou (914 m) i Llaberia
(912 m), amb Ies serres de Puigcerver (922 m) i de l'Argentera (799 m) separen la comarca del
Baix Camp.

El Priorat es caracteritza per una gran varietat des del punt de vista físic: en alguns sectors
participa de les característiques de les comarques ve'mes, amb les quals hi ha una certa
continuitat (les Garrigues, la Ribera d'Ebre o el Baix Camp), mentre que en d'altes el oontrast
és marcat i dóna al Priorat una personalitat més definida. La comarca presenta una cohesió
interna relativamont feble. La seva economia no és gaire desenvolupada. Pel que fa a la
població, després de l'Alta Ribagorgq el PaIIars Jussá i la Vall d'Aran, el Priorat és la comarca
amb menys habitants, amb un descens molt marcat, i una de les que tenen la taxa d'envelliment
més alta de Catalunya. Quant ¿ l'economia, el Priorat és rma de les comarques on l'agricultura i
la ramaderia tenen més pes. Pel que fa a la vinya, les característiques del terreny n'han impedit
la mecanització, peró, amb tot, el sector vinícola ha estat un dels dinamitzadors de l'eoonomia
des de la darrera década del segle )OL Hi ha contribuit, especialmemt l'impuls de les dues

denominacions d'origen dels vins de la zon4 Friorat i Montsant. La primera concentra la major
part d'embotelladors privats, mentre que la producció de Ia denominació d'origen Montsant
més elevada, és encapgalada per les cooperatives. L'oli produit a la comarca és emparat per la
denominació d'origen Siurana.

FA.I,SET

El tenne municipal de Falset
se situa al sud-est de la
comarca del Priora! eú una
vall envoltada de muntanyes i
al cenke de la conca del riu
Siurana; te un altitud de 364
m, 31,6 l<rn? i actualment
sobrepassa els 2.604
habitants. Originat en época
isldqnicq formd part del petit
reialme andalusí de Siurana.
Al segle )ilV passi a forrnar
part del eomtat de Prades i el
seu castell fou utilitzat com a
residéncia habitual pels
comtes; el 1825 fou convertit
en presó, destinació que es va
mantenir fins ben entrat el
segle )OL La vila de Fahe!
capital de la comarca del Priorat és un centre administratiu i de serveis que basa la seva



economia en l'agricultura, especialment del raim, i en la producció de vi. En el terme de Falset
conviuen vinyes i cellers de les dues denominacions d'origen vitivinícoles de la comarca (DOC
Priorat i DO Montsant). En la primera predominen els sols de llicorella i costers; a la segona hi
ha sóls més argilosos i une orografia menys abrupta. Uns i altes produeixen vins d'alta qualita!
diferents i amb caracterlstiques própies, de fama internacional.

Falset, cap de la baronia d'Entenga, fou una vila fortificada. Tenia castell i muralla. De la
muralla, que tancava la vila anrb cinc portals, es conserva el portal del Bou, amb les armes dels
ducs de Medinaceli, i restes del portal dels Ferrers, així com uns 200 metres de mur. Dins la
vila hi h¿ el clos de I'antic cast€Il, en procés de rehabilihció, on son visibles les restes de la
capella románica; hi destaquen les dues grans torres i algunes de més petites fetes construir per
ordre de Felip V. Hom creu que al castell hi va néixer Elionor de Prades, la futura reina de
Xipre i Jerusalem.

Cenka la vila la plaga de Ia Quartera, envoltada de porxos, que rep el nom de l'antiga pica de
pedra que hi havia per mesurar el gra i que ara es guarda aI museu municipal. En un extrem de
la plaga es pot admirar I'antic palau dels Comtes de Pradee, tambe dit palau dels Ducs de
Medinaceli, notable edifici d'estil renaixentista erigit el 1630, ara seu de Pajuntament de la vila.
Un segon edifici renaixertista és també el palau dels eomtcs d'Az¿ra o Casa Gran, una
constuooió refeta al s. XVIII sobre una antiga edificació, seu del Consell Comarcal del Priorat.
Tambe és notable la Plaga Yella o de la Camisseria, que encara manté dos dels seus costats
porxats, lloc on antigament s'executaven les penes capitals; al museu encara es conserva la
pedra amb els forats en els quals es clavaven les forques; la Font del BatIIe, un racó pintoresc
amb rentadors molt antics. L'església arxiprestal de Santa Maria, de planta gütica, és un gran
edifici del s. XVItr d'estil barroc neoclassicista, de tres naus i camprlnar de torre poligonal. Es
notable el Celler Coopemtiu, edifici d'estil modernisa tardi construit l'any 1919 per
l'arquitecte César Martinell, amic i deixeble d'Antoni Gaudí. Aquest celler forma part de la ruta
de les anomenades "Catedrals del Vi" de les comarques de Tarragona

ERIITIITA IIE §AI\[T GREGORI

No tot el Priorat te els sóls de llicorella. Als afores de Falset, a migdia de la vilq hi ha seotors

on afloren gtresos triásics (pedra d'esmolar). És així com erunig d'un sorprenent oonglomerat de

roques roges, a menys de
dos quilómetes de la vil4
podem contemplar I'ermita
de Sant Gregoru
construida sota una balma i
refeta l'any 1929 substituint
un primer edifici esfondrat.
Datava det segle XVI peró

el 1897 hi va caure a sobre
una gftrn roca que ensorrá la
volta. El L982 s'hi ha
reconstruit l'escala d'accés i
s'ha enrajolat, amb cairons,
la petita plapa que s'obrc ¿l
seu davant. Al mateix temps
s'han refet la casa de

l'ermitá i la cisterna.

Al terme de Falset s,han fet
notables troballes prehistóriques. Salvador Vilaseca descobrí el 1928, i orplor& entre 1031 i
1933, un ric i notable jaciment de sílex a la balma de Sant Gregori, que denotava que a l'indret
s'havia desenvolupat una llarga i continuada activitat. El descobriment corresponi4 pel tipus do



sílex i de cerámic4 al neolític. També s'hi trobá una notable placa de llicorella amb una cérvola
gravada del període magdaleniá. Vora l'ennita es trobaren fragments de vasos campaniformes.

LA CONCA MINERA DEL PRIORAT

Durant el segle XX la comarca del Priorat fou un dels centres miners més importants de
Cataluny4 el primer en I'explotació de galena, mioeral de plom. La conca minera s'estén estre
els termes de Bellmunt del Priorat i el Molar, amb una vintena de mines. Des de la
prehistéria, aru fa uns tres mil anys, I'explotació minera en aquesta zona de plom s'ha anat
repetint en diferents etapes fins al segle )Ol. El darrer moment esponerós de l'explotació minera
fou durant Ia Primera Guerra Mundial, a causa de la forta demanda de plom al mercat
internacional. La clausura de l'explotació ha incidit negativament en la demografia local.

LA MINA EUGÉNIA
EL MUSEU I}E LE§ MINE§ DE BELLMUNT DEL PRIORAT

Situada a uns 400 m del poble de Bellmunt del Priora{ la Mina Eugénia va ser Ia més
important d'aquestes mines per les seves dimensions i rendiment extractiu. El sistema
d'explotació més generaliaat era el de galeries unides per pous verticals. Compta amb un total
de 20 plantes subterranies que assoleixen els 620 m de profunditat i un entramat de 14 km de
galeries. Les visites guiades permeten endinsar-nos fins a la prirnera plarüa de la mina, a 35 m
de profunditat, i recórrer uns 700 metres de galeries a través de l'explotació més anliga
d'aquesta mina, desenvolupada durant la segona meitat del segle )(D( i ñns a principis del segle
)o(.

El municipi de Bellmunt del Priorat era el cenhe de les explotacions mineres de plom més
importants de Catalunya. El Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, situat a I'antic
complex industrial de la Mina Eugéni4 mosta i explica el treball de la mineria del plom a la
comarsa del Priorat. Durant el segle )O( cap al192A, una de les époques de més prosperitat de
les mines, I'empresa ooncessioná,ria de les mines, Minas del Priorato, S,A, va conskuir un
conjunt d'habitatges per donar cabuda a la nombrosa má d'obra que arribava d'albes zones
mineres de l'Estat principalment d'Andalusia. La Crsa de les Mines, majestuós edifici d'estil
modernist& data del 1905 i fou destinada a residéncia de la direcció, oficines i laboratori de
I'empresa, El codunt minero-metal'lú¡gic de la Mina Eugénia va estar en actiu fins al 1972.
Després de 30 anys, el desembre del2002, s'inaugurá el Museu de les Mines de Bellmunt del
Priorat amb la rehabilitació d'alguns edificis del conjunt industrial de la Mina Eugénia i amb
un tram adequat per a fer visites guiades. A més, el visiant pot passejar per la colónia minera i
pels voltants de la Casa de les Mines, tot gaudint d'un paisatge inédit enmig de boscos i camps
de vinya i oliveres.

BELLMT]NT DEL PRIORAT

El terme munioipal es troba al sector de ponent de la comarca del Priorat, envoltat pel nord i
nord-oest pel riu de Siurana, a la seva confluéncia amb el riu de Montsant. El poble de
Bellmunt del Priorat, a?Ál m altitud es constn¡í segons la tradició al voltant d'una capella, les
restes de Ia qual gncara es mostren integrades en una edificació posterior. L'esglesia parroquial
de §anta Llúeia és de planta de creu, neoclássica, bastida al segle XVIIL amb cimbori i un alt
campanar incorporat. [,es dades históriques sobre Bellmunt malgrat la importancia de les seves
miaes, són molt escasses, tot i que hom diu que part dels seus minaires actuaren de sapadors en
la conquesta catalana de Mallorca. El poble, i la major part del seu terme, va pertányer a la
Ca¡toixa d'Escaladei, que hi tenia lajurisdicció total.



LA TORRE DE FONTAI]BELLA

El terme municipal de la Torre de Fontaubella es troba a l'extrem sud-oriental de la comarca del
Priorat, en contacte amb el Baix Camp, amb el qual es vinculat históricarnent (formá part de la
baronia d'Escornalbou). El territori és molt trencat, fonna part dels vessants septentionals de la
mola de Colldejou (al voltant dels 700 m dins el terme) i els meridionals de la serra de
I'Argenterq i les aigües que en davallen van a parar a la capgalera de la riera de Margá.
Limita amb els termes de Colldejou i l'Argenterq del Baix Camp, i amb el de Pradell de la
Teixeta, al Priorat.

La primera referéncia al lloc es troba a la
carta de població d'Escomalborl del 1170,
on s'esmeota 'serrcfin de Fante Albella'.El
poble formá part des del primer moment de
la baronia d'Escornalbou vinculada primer
als canonges agustins del monestir i després
de manera directa de la mitra tarragonina.

El poble de la Torre de Fontaubella, a
369 m altitud, és situat al nord del terme, a
l'esquerra de la riera de Margá, que separa
les seves cases de les del Raval de la Torre,
de Pradell. El i996 una alteració parcial
dels limits municipals posi fi al litigi sobre
l'adscripció del ba¡ri del Pradell, que des de
feia anys enfrontava el municipi de Pradell
de la Teixeta amb la Torre de Fontaubell4
del qual passá a dependre- Hi ha algunes
cases amb dovelles. L'edifici més notable
és l'església parroquial de §anta Maria,
del segle XVIIL neoclássica, d'una nau,
amb capelles laterals aprofitant els
contraforts, cor i campanar incorporat, amb

alguns elements de regust baroc. Hi ha una Societat Recreativa i una Llar Rural.

Vora el poble hi ha les restes, molt malmeses, de l'antiga torre del Rafoli, atribui'da als moros.
La hadició vol que les restes del poblat dit Fontaubella, vora la font de I'Ovella, siguin l'inici
del poble, que hauria traslladat Ia seva ubicació.

LA MOLA DE COLLDEJOU

La Mola de Colldejou és una muntanya forga singular situada a la part sud, sud-oest del Baix
Camp, delimitant amb la comarca del Priorat i que forma part del bloc mrmtanyós de les serres
de Tivissa-Vandellóq la Muntanya Blanca, Montall Llaberia i la Mola. Aquest conjunt de
serres i muntanyes integren, juntament amb el massís de Cardó, el corredor biológic que

comecta els grans espais naturals dels Ports i les Muntanyes de Prades. La Mola de Colldejou
és una muntanya de dimensions reduides (914 m alt), peró amb un relleu forga ben definit
coronat amb una faixa rocallos4 la qual cosa li dóna una originalitat paisatgística molt notable i
reconeguda. Unida a la Miranda de Llaberi4 que li fa l'aleta amb tot just dos mebes de menys,
per midi del coll del Gui¿ la Mola de Colldejou fa de oapgalera de la petita vallon s'ajoquen,
cinc-cents metres al dessota, les cases ortodoxament arrenglerades de cara aI sud del poble de
Colldejou. La eomposició a base de calisses liásiques li dóna ua aspecte blanquinós i
aparenünent árid, matisat per alguns claps de pins que s'enfilen pels vessants i pels repeus del
cingle. El cim és molt ampli i a la part oriental hi ha les restes d'una torre circular circumdada
per un vall. Es pot dir que és una de les muntanyes més emblemátiques del sud de Catalunya. La



seva silueta inconñ¡sible es pot
albira¡ des de bona part del
Camp de Tarragona Dos petits i
acollidors pobles es troben a
banda i banda de la muntanya:
Colldejou a la solana i La Torre
de Fontaubella a l'obaga. És en
aquest da:rer on comenga la
nosfa excursió d' al't¡i.

Jaume Rofes, urr amic de la
Torre de Fontaubella, ens ha fet
arriba¡ un escrit amb informació
sobre la Mola de Colldejou i la
seva relació amb Ia civilització
dels ibers. L'autor és en Josep
Gironés, que ha escrit diversos
llibres sobre excursionisme a les
comarques de Tarragona. Aquí en teniu la transcripció:

ELS IBERS I LA MOLA

Els ibers van ser una civilització molt creativa i avangada. Consolidada a partir del segle VI
abans del noshe temps, disposaven d'una estructura jerarquitzada que s'organitzava en petites
tribus que controlaven un territori, i estaven confederades entre ciutats. Culturalment, tenien art
i cultura propis, entre els que destacaven recipients metál.lics esculpits amb relleus, com els
trobats entre el Tresor de Tivissa.

Al ser una societat evolucionada, disposaven d'uns cosfums funeraris particulars, tot i que forga
discrets. Acostumaven a ineinera¡ els cadávers dels adults, i enterraven les restes en recipients
de terrissa junt amb algunes de les pertinences del difunt. Només en els casos de personatges
particulars assenyalaven amb tumuls de pedres els llocs d'enterrament. Paral.lelament, els
nadons eren enterrats a f interior dels habitatges familiars.
Abans de ser absorbits o eliminats pels romans, van tenir relacions comercials amb els fenicis i
els grecs, amb els que intercanviaren productes.

A[ seu llibre Els ibers. vida i cultr¡ra l'Anna Pujol diu: "... aquesta civilització ibérica és el fruit
d'una evolució i transformació sobre el terreny i no es tracta de cap civilització vinguda de fora,
com es creia fa anys, quan es pensava que els ibers eren gent vinguda d'Africa. Els ibers són els
descendents de la gent del Neolític i de l'Edat del Bronze".

Els ibers ocupaven la franja de la Mediterrania que va des d'Andalusia fins el Llenguadoc, amb
un ampli ventall de tribus, entre les quals els Ilercavons quedaven al nord de l'Ebre, els Ilergetes
per la z,ona de Lleida i els Cessetans o Cossetans a la part del Camp de Ta:ragona.
Els ibers construien els seus poblats en zones estratégiques, com és el cas d'una muntanya o en
llocs des d'on es controlava el pas pel riu o per camins importants- Segons explica Carlos
Ga:rido Torres al llibre Viaie a Ia Catalunva de los iberos "...els ibers van ser uns grans
coneixedors dels valors estratégics del territori, quelcom fonamental en un món com el seu. A
l'hora de constuir un poblat escollien sempre enclavaments frcils de defensar i a la vegada que
tinguessin un ampli domini sobre la zona que els envoltava". D'aquesta manera, un poblat
evidenciava un poder que es deixava sentir -també visualment- alazorra que controlava, i la
seva privilegiada situació permetia els seus pobladors preparar-se amb temps suficient per a la
defensa en cas de detectar l'aproximació d'elements hostils. Per accedir a la majoria dels



poblats calia passar per un camí estratégicament situat en un tram dificil i pendent, des del qual
es possibilitava utra defensa en condicions de superioritat.

Si ens centrem a la zona de Colldejou, és evident que ocupa un dels camins principals que

uneixen Ia costa amb l'interior, utilitzat inicialment com a pas de ramats. Igualment la Mola de

Colldejou era una destinació adequada pels pasturatges d'estiu, tal com es fa encara en

l'actualitat. En conseqüénci4 les ru'rnes que es troben a la Mola podríen pertányer a un poblat
ramader, del domini dels Ilercavons o dels cessetans. El poblat de la Mola de Colldejou entraria
en la definició de poblats de barrera que, segons la definició de J. Sanmartí i J. Santacana, són

els assentaments ibers establerts a la part més planera de llocs enlairats, que tenen l'accés per un
camí que discorre per un fort pendent i que está tancat al pas per una muralla transversal que

constitueix l'element essencial de defensa.

La muralla de Colldejou té una llargada superior als trenta metres. Els fonaments dels murs
visibles tenen una doblaria de més d'un metre. Al mig de la muralla es pot veure els fonaments
d'una torre, al costat de la qual quedava el pas d'accés a la Mola. Tot plegat queda amb la
mateixa disposició que el Castellet de la Roca Roja de Benifailet o el de Sant Miquel de

Vinebre, on també la muralla transversal que protegia el poblat disposava d'un portal estret que

facilitava el pas de les persones que tenien el pas franc. Pel contrari, les persones que no podien
passrir a través de la muralla havien d'anar cap a l'esquerra, amb la qual cosa quedaven a l'abast
dels defensors. Si eren gueners, el fet de girar a l'esquerra els forgava una desprotecció afegida,
per la posició que els quedava l'escut. La muralla de Colldejou está bastida amb blocs de pedra
de forma paralel.lepípeda i sense escariejar, on les pedres de major volum encara es veuen als

fonaments encara dempeus.

Igualmen! la definició que Carlos Garrido fa dels poblats ibérics entraria de ple en les

característiques de Colldejou, per on passa rn camí que comunica la costa amb els pobles
d'interior: "Encara avui, des de ia majoria dels poblats ibdcs el paisatge segueix essent

impressionant. Sempre hi havia un camí vital, un tram de cost4 un riu per vigilar. Les
fortificacions causarien també l'admi¡ació al visitant. Els ibers van dominar a la perfecció les

técniques poliercétiques o de construccions defensives. Els seus poblats segueixen
invariablement tres models. El primer és l'anomenat poblat de cim, i consisteix en aproñtar Ia
part planera d'una elevació per aixecar-hi el nucli habitat, defensat per muralles i pendents..."

Les distintes cases que confonnaven els poblats ibers estaven formades a base de quadrícules,

un art propi dels assentament ibers a partir dels segle [V a. C., entre les quals destacava un
edifici de majors dimensions que coresponia a la "casa dels homes", on es celebraven els

consells d'ancians, les assemblees i els ritus religiosos. Segons aquesta definició es pot apuntar
la hipótesi que el perímetre més allargassat de la Mola de Colldejou podria ser la casa dels

homes. A més, l'abundáncia de trossos de terrissa en aquest lloc evidencia la particularitat de

l'ús que se li donava.

Igualment, cal analitzar l'abundáncia de mineral de ferro en la zon4 §osa que ens permet

suposar [a implantació de diversos tallers per a treballa¡ el ferro. Encara avui són evidents les

diverses taules de treball que feien doenclusq un detall que es repeteix ala mna del Monredon.
Com en la majoria dels poblats ibers coneguts, el de la Mola de Colldejou també fou enderrocat
de ben segur seguint les direcrius de Marc Porpi Cató -Cató el Vell- que l'any 195 a. C. va venir
a sofinetre les distintes tribus iberes. En el cas de la Mola és prou evident la destinació de les
pedres que fonnaven la murall4 estimbades coster avall, com també les del poblat.

Josep Gironés
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Informació exlrsta de diversos ñrlletons de turisme de la comarca i Internet.

Dades d'interés:

Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat
Carretera de la Mina, Vn 43738 Bellmunt del Priorat - Tel. i Fax 977830A28 I 977831023
e-mail : m¡ueslelfu1sst@y3eqq.g§

Falsst, serveis: Oficina de Turisme (tel977 83 10 23)
Falset, Ajuntament e-mail: aj.falset@altanet.org

Consorci de la Serra de Llaberia, e-mail: spgspl§t@se;¡1[aLe¡i3-sfg

Altres dades:

Visita tu¡ística a Falsel l'ermita de Sant Gregori i el Museu de les lVlines de Bellmunt del
Priorat.
Esmorzar at Café de la Torre de Fontaubella
Dina¡ aI Restaurant Bar la Sénia tel 977178427

Portada: Dibuix original de Josep M. AIso
Fotografies: Lurdes Carnpins i Salvador Butí

La preparació d'aquesta 53a Sortida
del Cicle *Coneguem Catalunya" i el
recull d'informació que teniu a les
ma&s han est¿t confeccionats per
membres de la Secció de Cultura de
l' A..E.Talu4 maig del 2008.
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LA TORRE DE FONTAUBELLA _ LA MOLA DE COLLDEJOU - COLL DEL GUD( -
VALL DE MASSANES _ COLL DE LA TORNIOLA - LA TORRE DE FONTAUBELLA

Parcial Temps

0:00

Carretera de Colldejou, la travessem i
agafem un altre corriol que hi ha a l'alta
banda -és una drecera-; més endavant
tornem a trobar la mateixa ca¡retera, la
travessemo hi ha un pal indicador del GR-7 a
la Moia de Colldejou.

Kms

0:09 A:25 7,22

Bifurcació, anem a la dreta -és una drecera-,
més endavant recuperem el sender que

havíem deixat. Molt bones vistes del poble
que hem deixat enrere i de la serra del
Montsant. Més endavant bifurcació, anem a

la dreta; ascendim cap al canal del Mig.

0:08 0:33 1,55

Corral a l'esquerra on ruines, més endavant
bifurcació, deixem la branca de la dreta que
planeja i continuem pujant.

0:08 0:41 1,93

Bifircació, deixem la branca de l'esquerra
que planeja i continuem pujant; bones vistes
de la serra de les Solanes.

Iniciem la caminada a la cruilla del carrer de l'Argentera amb les carreteres de Margá-Falset i de
la que ve de l'estació i del coll de la Teixeta; enfilem cap al centre del poble pel carrer dels
Paisos Catalans. Travessem una riera per un pont i ens acostem cap a l'església rodejant-la per
l'esquerra fins que aribem al comeng^ment del c¿Lñer dels Horts, que ens queda a l'esquerra;
l'enfilem en lleugera pujada fins que travessem el torrent del Barrancó i tot seguit enfilem un
senderol a I'esquerra que puja per entremig dels horts -és una drecera-.

0:09 0:09 4,44

Tornem a recuperar el carrer que havíem deixaL ara ja és un camí cimentat que hem de pujar
cap a l'esquerrq hi ha marques grogues.

0:05 0:14 0,67

Bifurcació, anem per l'esquerra; tot seguit aribem a la bassa de cal Viceng, que ens queda a
l'esquerra del camí. Més endavant trobem una trifurcació, anem pel mig, pujant.

0:02 0:i6 0,81



0:03 A:44 2,10

Placeta, al comengament de latartera del canal del Mig.
Reagrupament i descans de 5 minuts abans d'iniciar aquesta canal per recuperaf forces, ja que
en alguns trams haurem de grimpar de valent.

0:23 t-.12 3,03

Bifurcació, amb una paret de roca vertical al davan! hem doanar cap a l'esquerra; som a l'altiplá
de la Mola, laznnaés estepd,ria.

A:07 l:19 3,35

El Pouet, cisterna que li dóna el nom, majólica en rma gran pedra a favor d'emportar-vos les
deixalles. Reagrupame,nt i descans de 10 minuts.
Magnífiques vistes de Marga" Falset, Gratallops, la serra de l'Argentera amb els seus molins
eolics. Continuem en direcció a la bassa anomenada el Bassot i Ia rodegem per la dreta dirigint-
nos a la carena que tenim al davaat.

0:10 1:39 3,87

Castell o torre dels Moros, albirem la panorámica sobre el tallat i la oosta tarragonina. Veiem a
la dreta la serra de Llaberia, amb el seu radar ben visible. Continuem cap a la dreta seguint el
tallat, que ens queda a l'esquerra.

0:03 L:42 4,01



Racó dels Cargols, magnífic mirador sobre la plana i el coll de Jou.

0:02 1:44 4,13

Deixem a l'esquerra el PR que baixa at coll del Guix; nosaltres anem girant cap a la dreta fins a
trobar el GR-7 que va al coll del Guix i Llaberia. Baixem de la Mola.

0:34 2:18 6,A4

Bifr¡rcació, anem a la dret+ que baixa; el de l'esquerra ens portaria a la Mola pel Racó dels
Cargols, que havíe,m deixat abans.

0:06 2:24 6,44

Creuament de camins, és el coll del Guix, amb pal indicadoq per l'esquerra, que és camí
cimentat, aniríem al Coll de Jou; nosaltres hem d'anar per la dret4 que porfa a la vall de
Massanes i els Estets. Aquí farem un reagrupament de 5 minuts.

0:06 2t35 6,82

Bifurcació, amb pal indicador; a l'esquerra aniríem a Llaberia" nosaltres hem d'anar cap a la
dreta, que baixa.

0:09 2:44 7,35

Bifurcació, hem d'anara la dreta" pel PR-C53.

0:05 2:49 7,67

Bassa de Massanes, a l'esquerra" amb pal indícador; més endavant arbre monumental, és
l'alzinade l'Escoda.

0:05 2:54 8,03

Ban:anc dels Esbets, el passem a gual;
continuem per I'altra banda.

0:01 2:55 8,09

Bifrucació, amb pal sense indicador; aquí
deixem el camí per un sender a la dreta que
puja al coll de la Torniola.

0: 11 3:06 8,67

Bifurcació, deixem un corriol a l'esquerra que
baixq nosaltes seguim pqiant. Tot el corriol
transcorre per dinte el bosc de pins.

0:03 3:09 8,81

Bifurcació (en el moment de la preparació de
la caminada hi havia una cint¿ de plastic amb
franges blanques i vermelles penjada d'un pi
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petit); nosalkes hem d'anar cap a l'esquerra, que de primer planeja i deprés torna a pujar.

A:26 3:35 10,28

Arribem a la font del Joanet o de Fontesaubelles, hi ha una bassa i un pal indicador; a loesquema
tenim la serra de Fontaubella; en el seu cim s'iniciá la fundació del poble de la Torre de
Fontaubella, que ja som a tocar. Aquí farem l'últim reagrupament (de 5 minuts).

Continuem, ara ja per camí careter. Més endavant trobem dues barraques a Ia dreta del camí, i
més endavant un camí travesser que hem de creuar, hi ha un pal indicador, ara el camí és un
corriol que baixa i a més és empedrat.

0:18 3:58 11,32

Desemboquem en un camí favesser, hem d'anar cap a la dreta, hi ha un pal indicador i a¡a el
camí és cimentat; a l'esquerra aniríem a Falset pel coll de l'Eudaldq és el PR-C53.

0:05 4:A3 11,65

Bif,¡rcació, hem d'anar per l'esquerra, que pujq més endavant tenim a l'esquerra un arbre
monumental, és el roure de La Plana.

0:05 4:08 11,94

A l'esquerra tenim els antics safareigs del poble -en reconstnrcció-, anem paral'lels a la riera de
Fontaubell4 que eas queda a l'esquerr4 anem pel ca¡rer de Sant Antoni, més endavant
ffavessem la riera per rrtr pont i a l'esquerra hi ha la font de Sant Antoni; entem al carrer de
Sant Isidre, pugem i al final del carrer desemboquem al ca¡rer dels Paisos Catalans, el seguim
cap a l'esquera, que puja, i al capdamunt del qual es dóna per acabat aquest itinerari.

0:05 4:13 12,18

Que us hagi agradat!
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