
Tomb a la Mola de Colldejou (Baix Camp) 

Data: diumenge 8 d’octubre de 2006 

Itinerari: Colldejou - camí de la Torre de Fontaubella - bosc de la Fontfreda - les 
Turmines - Rasa de la Cova - Font del Teix - Cingles del Motarro - Canal del Mig - 
Canal del Corb o Fosca - Coll de la Torniola - Recó dels Clavellers - Balma dels Forats 
- camí del Canal del Morà - Coll del Guix - Colldejou 

Km: 10 Hores totals: 7 

Participants (17): Dolors Boada, Toni Coll, Claro de Gregorio, Joan Gassol, Encarna 
Hidalgo, Pilar Hidalgo, Pili Inostroza, Pere López, María Magro, Angus Robles, Dària 
Stúpina, Tatiana Stúpina. Invitats: Pep Batista, Joan Solé, Alba Solé, Tàngels Urgellès, 
Pepe Vázquez. 
 

Sortim de Colldejou a les 8,30 del matí pel camí que porta a la Torre de Fontaubella, 
als 15 minuts girem a l’esquerra pel camí que puja pel bosc de La Fontfreda i agafa 
direcció Les Turmines, continua girant a la dreta per saltar el contrafort que baixa de la 
Punta de Dalt i va a buscar la Rasa de la Cova, en aquest lloc esmorzem, son les 
9,40h.  

  

 
Pugem una mica per la Rasa i girant a la dreta la travessem per anar a buscar la base 
de la paret dels cingles de la Mola. Fins aquí hem anat pel vessant Est, veient a un 
costat la cara Est de la Mola i a l’altre la Punta de la Gallineta Cega, la Punta del 
Castell d’Escornalbou i la Serra de l’Argentera, on estan col·locats els molins 
generadors d’energia elèctrica, tot això com a més proper, encara que tenim un dia 
amb boira alta que de vegades ens tapa en part el paisatge. 
 



 
 

 
Ara girem i seguim, en tota la seva llargada, la cara Nord. Tot seguint els cingles 
passem per la Font del Teix, els Cingles del Motarro, veiem el peu de la Canal del Mig, 
la Canal Fosca o del Corb i arribem fins el Coll de la Torniola. En aquest punt 
antigament baixava un camí a Marçà; potser algun dia tornarà a baixar. A partir d’aquí 
girem, agafem el vessant Oest i podem observar tota la vall de Maçanes, des de Marçà 
fins al recó de Llaberia. Donem el tomb als cingles de la Punta de Baix fins al Recó 
dels Clavellers, que és un gran balmat, en el que hi ha una fonteta semblant a la font 
del Teix. També n’hi ha un petit bassiol, fet segurament per caçadors o per pastors per 
que puguin beure els animals. El balmat és tan gran i la vall tan estreta que s’arriba a 
perdre la senyal dels telèfons mòbils i dels GPS.  
 

 

 

 
El camí continua a peu de paret, sempre girant la Mola, uns minuts més tard 
continuem fins que girem al vessant Sud i passem per una mena de plaça, on es 
troben unes balmes amb uns forats molt curiosos, en les quals els escaladors han 
començat a obrir vies d’escalada, alguna sembla molt exigent. Arribem al Portell de les 
Processons. Davant nostre podem contemplar els cingles de la Serra de Llaberia. 
Podem veure el recó per on puja el camí dels Revolts, la Roca Foradada, La Miranda, 
la Creu i el Cavall Bernat. Pugem un turonet que tenim al davant i en arribar al camí de 
la Canal del Morà, baixem al Coll del Guix on dinem. Després de dinar davallem per la 
pista fins a Colldejou on arribem després d’unes set hores d’haver sortit. 

 


