
Tomb a la Mola de Colldejou (segon nivell) 

Comarca: A cavall entre el Baix Camp i el Priorat, al Parc Natural de la Serra de 
Llaberia. 

Data: Diumenge 27 de març de 2016. 

Itinerari: Colldejou, Coll del Guix, Vall de Massanes, Camí de Massanes, Font 
de Fontesaubelles, Torre de Fontaubella, Colldejou. 

Participants (8): Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Montserrat Jordà, Lluís 
Balsells, Pere López, Pili Inostroza, Tatiana Stupina i Toni Coll. 
 

Fa un temps vam fer un tomb a la Mola de Colldejou a peu de paret, l’he 
anomenat “primer nivell”. Avui hem fet un altre tomb a la Mola però més ampli, 
l’anomeno “segon nivell”, i transcorre sempre entre els 400 i els 650 metres 
d’alçada. El punt de sortida és, si fa no fa, a mig camí entre Colldejou i el Coll 
del Guix. 

 

Arribant al coll del Guix 

 

Alzina de l’Escoda 
 

Comencem a caminar quan són les nou en punt del matí en direcció al Coll del 
Guix, i quan hi arribem continuem caminant per la Vall de Massanes. De mica 
en mica anem deixant el camí que puja a Llaberia pels Revolts a mà esquerra, 
la bassa de Massanes i l’Alzina de l’Escoda també a mà esquerra. 

Quan portem prop d’una hora caminant trobem a mà dreta el camí de 
Massanes que porta directament fins a la Torre de Fontaubella. Pugem per 
aquest camí que resulta molt maco per la seva verdor i frondositat, i quan 
portem cinquanta minuts arribem a la Font de Fontesaubelles, que dóna nom al 
poble de la Torre de Fontaubella. 

 

Camí de Massanes 

 

Font de Fontesaubelles 



 

A la font parem a menjar una mica i després continuem en direcció al Pla de la 
Femada, i just quan el superem trobem la cruïlla del camí que portem i la pista 
del Camí Vell de Colldejou, la qual agafem cap a la dreta, i que ens porta per 
una pista d’asfalt i de ciment fins la carretera T-322, que va de la Torre de 
Fontaubella fins a Colldejou, just per on creua el camí que puja a la Mola per la 
Canal del Mig. 

 

Camí vell de Colldejou 

 

Cruïlla de GR-7 i GR-7-3 Placa a Pere 
Rius i Sendrós 

Baixem per aquest camí creuant la carretera un parell de vegades per trobar de 
seguida, i a la dreta, el camí que puja pel Pla d’en Cervera i que empalma amb 
el GR-7 que puja a Colldejou, l’agafem fins entroncar amb el GR-7 el qual 
seguim fins a la Font Freda, punt on el deixem per agafar la pista que puja cap 
a la dreta i que ens porta directament fins els cotxes, punt al qual arribem quan 
son les 13:23 hores. 


