
Excursió a la Mola de Colldejou (Baix Camp – Priorat) 

  
Data:  Diumenge 17 d’octubre  de 2010. 
  
Itinerari: Colldejou, pista al Coll del Guix, pista al Coll de Freginals, Camí del 
bosc de les Turmines, les Miloques, Morral del Tomàquet, Coll de Freginals, 
camí de Colldejou al Coll Roig i Colldejou. 
  
Participants (5): Encarna Hidalgo, Joan Gassol, Joan Sentís, Tatiana Stupina i 
Pere López. 
  
Hores reals: 3 hores.  Hores Total: 4 hores i 20 minuts.  Desnivell: 300 metres. 
  
Sobre les nou del matí sortim de la plaça de l’església de Colldejou, a on hem 
deixat el cotxe i pujant pels carrers sortim del poble per la pista que mena al 
Coll del Guix. A la primera bifurcació agafem la pista de la dreta i a la següent 
tornem a agafar a la dreta amunt. 
  

 

 

Sortida en direcció al Coll del Guix          Inici del camí del bosc de les Turmines 

  
Seguim amunt un parell de revolts i just quan gira fort a la dreta trobem un camí 
a l’esquerra que està marcat amb marques vermelles, és el camí que puja a la 
Mola per les Miloques tot travessant el bosc de les Turmines. Continuem amunt 
per aquest camí que puja fort i està molt brut, però i això tenim temps per trobar 
una trentena de rovellons i una dotzena de pebrassos, som al bosc de les 
Turmines.   
  

 

 

Exemplar de lactarius deliciosus, rovelló.              Les Miloques. 
  



Sempre amunt, just quan comença la tartera trobem les miloques i al costat 
esquerra l’avenc del Niu de la Miloca, nosaltres seguim una mica més amunt 
per la tartera, ja tenim a la vista la canal del Recó dels Caragols, i a la seva 
esquerra la canal per la qual puja el camí que portem. Cap a la meitat de la 
tartera la deixem per anar a la dreta, ara sense camí, a trobar el contrafort que 
baixa de la Penya Roja, el qual volia fotografiar de cara a un projecte en el 
futur. Una vegada ens hem acostat el suficient per poder veure lliurament les 
parets del contrafort comencem a davallar com les cabres, sense camí, en 
direcció al Morral del Tomàquet.  
  

 

 

Davallant com les cabres sense camí     Bassa prop del Coll de Freginals. 
  
Una vegada arribats al Morral, en pocs minuts fem cap a la pista que havíem 
deixat i que girant a l’esquerra ens porta fins el Coll de Freginals, però pocs 
metres abans d’arribar-hi girem a la dreta per una altra pista. Als pocs metres 
trobem una bassa quadrada en construcció, passem a tocar i poc a poc la pista 
es fa camí i ens porta a empalmar amb el camí que uneix Colldejou amb el Coll 
Roig.  Continuem per aquest camí, marcat amb el GR 7, fins Colldejou i en poc 
més d’un quart d’hora tornem a ser al cotxe. 
  
Pere López Ladevèze 

  

 
Els cinc components de l’excursió al bosc de les Turmines.  


