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PLÀNOL DEL RECORREGUT 

Excursió de dificultat alta, amb un recorregut molt pendent. Puja-
da pel Camí de la Canal del Mig . De la Torre del Moro fins el Coll 
Roig, seguim la variant GR-7-3. Carretera T-322 fins l’indicador 
del km 18 i fins la font de la Pepa pel camí vell a Colldejou. Amb u-
na llargada d’uns 7 km i un desnivell màxim de 530 metres. Aproxi-
mació per la Torre de Fontaubella (Priorat). No tenim fonts durant 
el recorregut. Cal portar calçat adequat, menjar i aigua. 

ITINERARI: 
Torre de Fontaubella - Canal del Mig - Pla de la Mola 

Torre del Moro - Portell de la Cova - Coll Roig 
Cami Vell de la Torre a Colldejou - Font de la Pepa 
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 Eixim de davant de l’Església de la Torre de Fontaubella, seguint el 
carrer dels Horts que s’enfila cap el Cementiri deixant-lo a la nostra dreta i 
seguint el camí carreter per l’esquerra. En aquest camí de pujada per la 
Canal del Mig, trobem marques vermelles i blaves i altres de blanques que 
senyalen el mateix camí que puja. Als cinc minuts, passem per davant d’una 
tanca i seguim pujant per l’esquerra. Arribem a la carretera en uns cinc 
minuts i s’enfilem pel senderó que tenim davant mateix, que està fitat per un 
cartell indicador i pedres i tractant-se d’una drecera, al minut trobem 
novament la carretera creuant-la i seguint el sender que puja al davant 
nostre. Als deu minuts aproximadament, eixim a una pista i retrobem el 

sender al front. La senda ara no és 
tan pendent i als quatre minuts 
aproximats, passem altra pista que 
travessem i seguim pujant fort 
durant deu minuts, fins arribar a un 
collet on el camí comença a 
planejar i tenim al davant les 
cingles de la Mola. Seguint la 
senda, als quatre minuts deixem a 
l’esquerra una petita placeta que 
conté restes d’una carbonera. 
Seguim per la forta pujada fins a la 

canal, un xic treballosa per tractar-se d’una pendent amb pedra solta i 
relliscosa. Cal seguir les marques i tindre present que la pujada és per 
l’esquerra de la tartera. Tenim normalment, mitja hora de pujada que cal 
fer assegurant on es posen els peus i tenint paciència. 
 Al final de la pujada d’aproximació, es trobem a l’entrada de la 
Canal on podem vore sobre la roca i per la dreta, senyals i rètols que ens 
orienten cap a la Canal Fosca. Nosaltres descansem un xic i s’enfilem per 
la Canal del Mig que tenim en front. Cal considerar que és de roca calcària 
massissa i be per raó de pluja o de boira, si està mullada, resulta molt 
esveradissa. Pugem grimpant durant uns vuit minuts, arribant a una senda 
que planeja cap a l’esquerra: Som al Pla de la Mola, des d’on es pot gaudir 
d’una vista general de la canal i de la vall. Seguim el corriol en direcció 
diagonal-dreta i pujant cap els relleus de roca de la carena i als sis minuts 
aproximadament, trobem una construcció circular de pedra, com una petita 

cabana, que és una cisterna d’aigua. Seguint uns pocs metres, trobem una 
bassa i en el camí que passa pel seu costat, ja podem trobar les marques 
blanques i vermelles del GR-7-3 que puja del Coll del Guix. Seguim el 
traçat per l’esquerra pujant i en uns vuit minuts, arribem a la Torre del 
Moro, antiga torre circular de guaita des d’on podem fer una bona 
descoberta, tenint al davant esplèndides vistes de la Serra de Llaberia i del 
Camp. 
 Seguint les marques del GR, baixem per un esglaonat de roca que 
constitueix el Portell de la Cova (A la cova s’arriba per una senda de la 
dreta i passant per un relleu de roca). Al davant tenim una forta baixada 
que sembla un riu de pedres. Cal baixar amb molta cura per tal d’evitar les 
relliscades. Deixem la tartera i ens endinsem al bosc. Des de la Torre del 
Moro deuen haver passat uns 20 minuts 
si no s’hem entretingut en la cova. El 
sender s’endinsa al bosc i baixa fort, 
presentant al principi uns esglaonats 
forts i alguna ensulsida. Poc a poc el 
bosc es va aclarint i el camí es fa mes 
suau passant en uns sis minuts pel 
costat de les runes d’un maset per dins 
d’un atractiu alzinar. Seguim baixant i 
trobem en sis minuts el pal indicador 
del GR-7 en la seua unió en la variant 
GR-7-3. Seguim en direcció a 
l’Argentera, baixant a la carretera en cinc minuts. El GR segueix per la 
dreta cap el Coll Roig. Deixem el GR i seguim la carretera cap a  
l’esquerra durant uns deu minuts i en arribar al punt quilomètric 18 on hi 
ha un indicador, passem a la dreta de la carretera i entrem al Camí vell de 
Colldejou a la Torre de Fontaubella que està tancat per una cadena. Si 
tenim dificultats en passar, tres metres abans, hi ha una entrada feta per les 
motos (precaució en passar pel davant d’uns ruscos). Eixim a una placeta i 
per l’esquerra seguim el camí carreter durant tres minuts en què el camí 
acaba a l'esquerra amb uns abellers. Nosaltres agafem la senda al davant 
nostre, seguint-la paral·lela al barranc de la Rasa de la Teula que queda a 
la nostra esquerra i en uns vint-i-cinc minuts, arribem a la Font de la Pepa 
a l’entrada del Poble, podent baixar per les escales del carrer de Dalt i 
arribant a l’Església on iniciarem l’excursió. 

La Canal del Mig i la pujada 

 

Cingles Tardorencs de la Mola 

 


