ESTABLIMENT PATROCINADOR

CAT

La mola de Colldejou és la gran
muntanya que comparteixen
el Priorat i el Camp de Tarragona.
La seva silueta és inconfusible, amb els cingles
que enfaixen els vessants i la seva testa plana,
com si d’una gran fortalesa es tractés, per
poder divisar-ho tot, des de les muntanyes del
Penedès a l’Ebre, amb la lluminosa Mediterrània
al fons. El recorregut proposat utilitza els dos
principals camins tradicionals que hi pugen
i ofereix un tomb exquisit per copsar el caràcter
d’aquesta muntanya tan estimada.

Una fortalesa
de pedra i de roca
Allotjament rural L’Era
Informació i reserves:
C/ dels Països Catalans, 10
43774 La Torre de Fontaubella
Tel.: 977 830 390 / 620 475 610 / 627 013 469
info@l-era.com
www.l-era.com

LA TORRE DE FONTAUBELLA

De la Torre de Fontaubella
a la mola de Colldejou pel coll Roig,
i tornada pel coll del Guix
FALSET

la Torre de
Fontaubella
Nivell:

Ruta exigent,
per a bons caminadors

Temps:

4h

Desnivell:

580 m

Distància:

12,4 km

Cartografia:

Editorial Piolet

Recomanacions:
El consorci que gestiona l’Espai Natural de
la Mola de Colldejou i la Serra de Llaberia
ha reobert nombrosos camins tradicionals
(www.serrallaberia.cat).
Guies de natura:
Catsud T. 636 162 426
El Brogit Guiatges T. 689 006 199
Track per a GPS: www.turismepriorat.org

Des de l’església 1 , se surt de la Torre de
Fontaubella per les escales del carrer de Dalt i,
després de creuar la carretera, es troba una pista
cimentada on hi ha la senyalització d’inici de l’itinerari
2 . Entre oliveres i ametllers el traçat es torna de
terra i va a trobar el camí vell, que puja elegantment
fent memòria del passat. Es continua en direcció
sud-est i, a la dreta, es deixa una pista que porta a
unes arnes i, uns metres mes enllà, una altra que
baixa des de la carretera.

per la pista de la vall de Massanes i les marques del
GR 7 fins al següent encreuament 9 .
Es deixa el GR i es continua avall, seguint les marques
blanques i grogues del PR. Una estona després
d’haver deixat la bassa de Massanes es troba, a la
dreta, el vell camí de ferradura que porta directament
a la Torre de Fontaubella 10 i que encara conserva
trams empedrats. Finalment, es desemboca a la pista
cimentada 11 que porta a l’entrada del poble.
Els camins de la Xarxa del Priorat estan senyalitzats amb marques
de color groc
tret que coincideixin amb trams de GR
o de
PR
on es mantenen les marques dels itineraris de la FEEC

la Torre de
Fontaubella

En aquest punt, el camí es fa més dret i estret, tot
creuant restes d’antics marges, per arribar a una
construcció de pedra en runes. Se segueix recte,
ignorant les altres opcions.
El camí sembla ensopegar amb la realitat quan es
troba, de sobte, la carretera 3 i el soroll persistent
i compassat de la central eòlica. Se segueix un petit
tram fins a trobar i seguir, a la dreta, una pista de
terra 4 . Al cap de poc es gira bruscament a
l’esquerra i es continua fins a un encreuament i el
GR 173 5 . Se segueixen les marques del GR que
puja en direcció a la Mola. El camí penetra a poc
a poc en el bosc i es cobreix d’ombres. En sortir-ne,
s’enfila decidit per superar l’esglaó de roca del portell
de la Cova del Llamp i guanyar després la plana
que corona la muntanya, on es troba la vella torre
de vigilància de les guerres carlines 6 . Es continua
seguint les marques, tot vorejant una bassa per als
ramats. El descens es fa pel camí del Portell de
les Processons 7 que condueix directament al
coll del Guix 8 . Aquí es continua a la dreta,
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