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LA MOLA DE COLLDEJOU
(Priorat / Baix Camp)
Acampada a la Torre de Fontaubella
i ascensió a la Mola de Colldejou.
Dies: DISSABTE 24 I DIUMENGE 25 DE SETEMBRE DE 2011
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Coordinadors de la sortida: Francesc Brull i Joan Raventós (telèfon contacte: 696 373 454)
Al cim de la Mola de Colldejou hi ha el
castell de la Mola.

Passat el portell de la Cova,
el paisatge és gairebé pirinenc.

Horaris previstos dissabte:
11.00 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova.
12.30 h - Arribada a la Torre de Fontaubella.
13.00 h - Instal·lació del campament i dinar a l’àrea de lleure (cal portar-se el dinar).
Tarda - Tomb de reconeixement pel poble, jocs a l’àrea esportiva, visita a Falset, etc.
Vespre - Sopar i dormir a l’àrea de lleure de la Torre de Fontaubella.

Horaris previstos diumenge:
08.00 h - Esmorzar i desmuntar el campament.
09.00 h - Sortida amb els vehicles cap al coll Roig.
09.45 h - Inici de l’excursió al coll Roig.
10.45 h - Parada a la Cova de la Mola.
11.30 h - Cim de la Mola de Colldejou.
13.45 h - Arribada al poble de Colldejou i retorn cap a la Torre de Fontaubella.
14.15 h - Dinar al Bar Cafè La Torre de Fontaubella.
16.00 h - Retorn cap a Vilanova.

Com arribar a la Torre de Fontaubella:
Amb cotxe: Des de Vilanova, cal prendre
l’autopista Pau Casals en direcció sud. A l’alçada
del Vendrell, hem de continuar per l’AP-7. Hem
de deixar l’autopista per la sortida de Reus, per
agafar la T-11, que envolta Reus. Seguim la
direcció Falset i Alcanyís i per la N-420 passem
per Riudecols i el coll Negre. Més enllà, hem de
deixar la N-420 i prendre la sortida a Pradell de
la Teixeta i la Torre de Fontaubella. La
carretereta TV-3223 ens durà fins a la Torre de
Fontaubella. L’àrea de lleure és al costat mateix
de la pista poliesportiva i de la piscina.
Amb tren: Línia Barcelona - Móra la Nova Saragossa. Parada a l’estació de Pradell de la
Teixeta, a 1,5 km de la Torre de Fontaubella.

Resum de l’itinerari d’ascensió a la Mola:
Coll Roig - trencall de GR - corral del Batllet - canal del Batllet - portell de la Cova - cova de la Mola - punta i
castell de la Mola (921 m) - altiplà dels Corralots - bassot de la Mola - portell de les Processons - coll del
Guix - GR-7 - Colldejou.
Longitud: 6,5 km aprox. - Desnivell: 375 m de pujada i 500 m de baixada - Horari: 4 h aprox.

Resum de l’itinerari de l’Opció Menuts:
Coll Roig - trencall de GR - font Freda - collet de la Xuta - Colldejou.
Longitud: 2,5 km aprox. - Desnivell: 50 m de pujada i 170 m de baixada - Horari: 1 h 15 min. aprox.

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:
Tot i ser una excursió de poca dificultat, amb algun desnivell pronunciat, s’ha previst fer algunes parades
de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici del grup.
L’orientació i la vegetació ufanosa de part del recorregut (alzinar i altres plantes de sotabosc humit) fan
que el terra pugui estar humit. Això, i principalment en els trams més drets, fa que calgui vigilar amb les
relliscades. Tingueu cura dels vostres fills!
L’altiplà de la Mola de Colldejou és ample i planer, però als extrems hi ha cingleres. Cal vigilar els nens i
nenes perquè no s’hi acostin.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el
trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el
guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Detalls del cap de setmana:
Dissabte 24 de setembre:
Sortirem de Vilanova a les 11 del matí i arribarem a la Torre de Fontaubella cap a la 1 del migdia. Muntarem les
tendes i dinarem a l’àrea de lleure.
Un breu comentari de l’àrea de lleure de la Torre, extret del web de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella:
Al costat de la piscina i la pista poliesportiva, la Torre de Fontaubella disposa d'una amplia i ben dotada àrea de
lleure. Hi podreu trobar un espai per acampada, fogons, taules, lavabos, zona d'aparcament, etc. Es un lloc ideal
per passar un cap de setmana enmig de la natura, trobades familiars, dinars a l’aire lliure, etc. Tot a l'ombra
d'alzines, roures, pins i amb la majestuosa presència de la Mola com a teló de fons. Els marges de pedra seca i
una caseta de tros construïda per la gent gran del poble que encara domina aquesta tècnica ancestral
complementen el marc d'aquest espai de natura i lleure.

Per utilitzar i dormir a l’àrea de lleure, caldrà pagar 1 € per persona adulta (l’Ajuntament ho cobra per fer front
al manteniment d’aquest espai). Els responsables de la sortida s’encarregaran de cobrar aquesta petita
aportació el dissabte i de pagar-la a l’Ajuntament l’endemà diumenge.
A la tarda i fins a l’hora de sopar podem fer un tomb per conèixer el poble i els voltants, podem jugar a la pista
esportiva o també podem escapar-nos cap a Falset, que és a uns 15 km.
Soparem a l’àrea de lleure (cal portar-lo). Hi ha graelles per poder fer foc (si és el cas, cal portar carbó o llenya, etc.).
Quan sigui l’hora, cadascú a la seva tenda i a dormir!

Diumenge 25 de setembre:
Ens llevarem cap a 2/4 de 8 per aixecar el campament. Si algú vol deixar la tenda parada i plegar-la després de dinar,
cap problema, però és recomanable fer-ho al matí, perquè no es quedarà ningú a vigilar-les.
A les 9 marxarem amb els vehicles cap al coll Roig, situat sota la Mola, a pocs quilòmetres del poble. En aquell punt
deixarem tothom a peu de camí, i els conductors continuaran per la carretera fins al poble de Colldejou, situat a
l’altre vessant de la muntanya (punt final de l’excursió a peu). En aquell poble, es deixaran tots els cotxes i els
conductors pujaran en furgonetes que els retornaran al coll Roig, amb la resta del grup. Aquesta operació pot durar
uns 20/25 minuts.
Al coll Roig té inici tant l’itinerari General, que puja al cim de la Mola, com el de l’opció Menuts.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Caldrà portar el dinar i el sopar del dissabte, i també l’esmorzar del diumenge, i tot el parament
que us calgui. A l’àrea de lleure on acamparem hi ha taules per poder seure i menjar. També hi ha una
graella coberta per poder coure menjar. Al poble es poden comprar algunes coses. Hi ha un bar on fan
menjars (c. Major, 5) i una botiga (a la plaça Nova, 2).
El dinar del diumenge el farem al Bar Cafè de la Torre (c. Major, 5).

Begudes: A la Torre hi ha diverses fonts d’aigua molt bona i fresca i també un bar i una botiga. Durant
l’excursió a la Mola no trobarem cap font, però sí que hi ha aigua a Colldejou. L’Opció Menuts sí que passa
per una font: la font Freda.

Tenda i complements: Cada família ha de portar tenda per passar la nit. Si no en teniu i no en podeu
aconseguir, envieu-nos un missatge dient-nos per a quantes persones la voleu i us en proporcionarem una.
Evidentment, cal portar aïllants o matalassos, sacs de dormir, etc.

Roba: És de preveure que faci calor; per tant, convé que porteu gorres per evitar l’excés de sol i també
crema solar per protegir la pell. Si fa vent, va bé portar algun anorac o cangur que pari la fredor de l’aire.

Altre material: Una llanterna per explorar la cova de la Mola.
Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, etc.
Descripció de l’itinerari:
Itinerari revisat sobre el terreny els dies 21 d’abril i 21 de maig de 2011.

Des del coll Roig (579 m) hem de seguir un sender que puja per una
brolla de romaní. Veiem propers, a l’altra banda del coll, els molins
del Parc Eòlic del Trucafort, instal·lat a la carena de la serra de
l’Argentera. El sender va guanyant alçària i arriba a un trencall de
camins. Hi trobem uns indicadors. A mà esquerra, marxa el GR-7 cap a
Colldejou (Opció Menuts). El nostre camí (GR 7-3) continua tot recte,
enfilant-se, de cara als cingles de la Mola. Passat un tallafoc d’una línia
elèctrica entrem en un alzinar molt exuberant i obac, on trobem les
runes del corral del Batllet. El camí es dreça i anem pujant ja amb els
cingles molt a prop. Bones vistes de la costa de Tarragona, el port
tarragoní i el cap de Salou. També veiem la serra del Montsant cap a
l’interior del Priorat.

Interior de la Cova de la Mola,
situada als cingles de sota el cim.

El sender GR s’esmuny per l’interior de la canal del Batllet i ens situa al
portell de la Cova (hi farem un reagrupament). El camí ja no és tan
pendent i el paisate s’obre. Apareix davant nostre el circ de roca
calcària i blanca que fa de base al cim de la Mola. El paisatge, d’arbres
disseminats i herba cimera, té un aire gairebé pirinenc. Amb una mica
de sort hi veurem cabres.
Avancem prop de la carena. En un trencall de senders, triem el de l’esquerra, més acostat al carener. Aviat
arribarem a peu de paret, on hi ha la boca de la Cova de la Mola. Hi farem una visita de poca profunditat i
una parada per descansar.

Reanudem la marxa tornant al GR, que hem deixat per anar fins a la cova. El camí aprofita els diversos
desnivells de la roca per enfilar-se fins al proper altiplà terminal de la Mola. A la primavera, l’herba i alguns
lliris i altres flors cobreix el cim. Hi trobem l’anomenat Castell de la Mola, una torre circular amb una
muralla tot al voltant. ATENCIÓ! El cim és molt gran i planer, però cal anar amb compte que els nens i
nenes no s’acostin al seu perímetre, perquè hi ha cingleres verticals. Tenim una bona panoràmica de la
serra de Llaberia, amb un radar meteorològic al seu cim.
El camí va per l’esquena del gran altiplà i passa a tocar del bassot de la Mola, un petit estany natural
envoltat d’una tanca. Per la vora hi acostumen a pasturar cabres. Al cap d’una estona, el camí va derivant
cap a l’esquerra i comença a baixar per un fondet cap al Portell de les Processons. Passada una alzina, el
paisatge es torna a obrir i el GR 7-3 baixa decidit per un antic camí pedregós que va perdent metres fent
llaçades. Caldrà vigilar, però el camí és franc. La serra de Llaberia és damunt nostre, dominant el paisatge.
El camí es converteix en sender i ja no baixa tan decidit. Més aviat flanqueja per dins del bosc. Hi veiem
alguns arbustos d’ambient mediterrani ben coneguts: càdec, savina, mata (llentiscle), romaní i estepa
blanca.
El camí ens baixa fins al coll del Guix, indret planer situat entre la mola de Colldejou i la serra de Llaberia.
Una pista (GR-7) ens durà plàcidament fins a la zona d’horts i basses de Colldejou i, poc més enllà, fins al
poble mateix, on retrobarem els cotxes.

Descripció de l’Opció Menuts:
Des del coll Roig (579 m) hem de seguir el mateix sender que la resta, que puja per una brolla de romaní.
Veiem propers, a l’altra banda del coll, els molins eòlics del Parc Eòlic del Trucafort, instal·lat a la carena de
la serra de l’Argentera. El sender va guanyant alçària i arriba a un trencall de camins. Hi trobem uns
indicadors. Tot recte marxa el GR 7-3, que puja a la Mola. El nostre camí va a mà esquerra i és la branca
principal del GR-7, en direcció a Colldejou.
El camí va flanquejant la base de la Mola. Caldrà vigilar que els nens i nenes no caiguin al marge que
sempre ens quedarà a la nostra esquerra. Alguns petits desnivells, de cara amunt, ens duen fins a un
tallafoc d’una línia elèctrica, on prenem un camí més ample. Des d’aquí i pràcticament fins a Colldejou
anirem planejant o avall.
Els senyals de GR ens duran a la font Freda. Travessada una pista, continuarem pel sender. Prop de
Colldejou, hi ha algun tram de camí empedrat. Aviat veiem el poble sota nostre. Alguns revolts de camí que
ha estat empedrat modernament ens duran fins al cap del poble.
Cal baixar fins a la plaça de l’Església (al seu interior hi ha una sorpresa de caire festamajorenc que farà les
delícies dels petits).

Mapa:

Mapa Serra de Llaberia
Mola de Colldejou - Escornalbou - Serra de Montalt
Escala 1:20.000
Editorial Piolet (Juliol de 2003)

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF.
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats
del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs.
Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus
pares o altres familiars que se’n faran responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

