
Tomb a la Mola de Nadell o d’en Adell, 583 metres 

Comarca: Serres del Mestral (Baix Camp) 

Data: Dimarts 22 d’agost de 2017. 

Participants (4): Joan Gassol, José Vázquez, Toni Coll i Pere López. 

Quan són les nou del matí arribem al coll de Portes, hem pujat des de la carretera C-

44, doncs al quilòmetre 3,7 surt el camí que puja fins el coll. Quan son les 09:15 

comencem a caminar per un camí ben marcat que surt del mateix coll i que puja en 

direcció a la Mola. El camí va pujant suaument per l’Obaga de Masriudoms, i en 

quinze minuts som dalt d’un coll on trobem un pal indicador, aquí girem a l’esquerra i 

per un camí que fa molt poca pujada arribem a un altre pal indicador que ens diu que 

a la dreta tenim la canal de la Paumera. 

 
Pal indicador, al fons el cim de la Mola de Nadell 

En aquest punt deixem el camí que portem i enfilem cap a la canal de la Paumera a 

la qual hi arribem de seguida. Baixem per la bonica canal amb precaució, és molt 

dreta i estreta, està marcada de groc i rep el seu nom de la quantitat de palmeres de 

margalló que hi ha dins seu. A la sortida de la canal, i pel damunt nostre, podem 

veure una miloca força important. Al sortir de la canal el camí gira cap a l’esquerra i 

continua baixant bastant fort, saltant marges, pel camí dels Meners i la Basseta, fins 

que arribem a un pal indicador quan son les 10:20 hores. Aquí decidim fer un petit 

descans i aprofitem per menjar i beure quelcom. 

Aquest pal ens diu que avall i a l’esquerra hi ha el camí del Tomb dels Corralets, 

decidim agafar-lo i en uns deu minuts arribem al fons del barranc de Nadell, on 

trobem un mas en runes (de moment no identificat). El camí continua amunt i cap a 

la dreta, fins que troba el PR-C 90, el qual agafem cap a la dreta en direcció al coll 

de Sereny o de Puntal.  



 
Canal de la Paumera 

A l’arribar al coll de Puntal deixem el PR i agafem a l’esquerra amunt en direcció al 

Grauet de Nadell. Anem pujant i a l’arribar al contrafort que baixa de la Mola agafem 

un corriol a l’esquerra que en cinc minuts ens porta fins la cova de Nadell. La cova 

és una gran balma on els ramats de cabres autòctones de la zona aprofiten per 

passar la nit, si més no el terra ho confirma. Al sortir de la cova tornem al camí de 

pujada i de seguida trobem el Grauet de Nadell, en el qual trobem un primer pas 

equipat amb un cordino i un segon amb una cadena que ajuden a pujar una mica. 

Anem pujant i quan són les 12:45 hores som dalt del petit cim de la Mola de Nadell. 

 
Cim de la Mola de Nadell, 583m 

 



La Mola de Nadell o d’en Adell, de 583 metres, té una vista impressionant, als peus 

tenim tota la costa de l’Hospitalet de l’Infant i cap a l’altre costat totes les muntanyes 

que envolten a Tivissa, Vandellós, Pratdip, Colldejou, etc. Quan sortim de la Mola de 

seguida trobem el pal indicador a on al matí hem girat per baixar per la canal de la 

Paumera. A partir d’aquí seguim pel mateix camí de pujada que hem fet servir al 

matí. I quan són les 13:25 hores arribem de nou al cotxe, donant per acabada una 

matinal força bonica. 

 


