
FORADADA DE LES MILOQUES 

Lloc: Mola de Colldejou (Baix Camp) 

Data: Dijous 04 de gener de 2018. 

Itinerari: Inici camí de les Miloques – Foradada de les Miloques – Portell del 

Llamp – Coll del Guix – Inici camí de les Miloques. 

Participants (6): Montse León, Joan Gassol, Joan Marqués, Josep Mariné, 

Tatiana Stupina i Pere López. 

Desnivell: 232 m.   Temps total: 02:45 h.   Distància: 3,9 km. 

Sortim de Colldejou per la pista del Coll del Guix i a mig camí trobem la que ve 

de la Font Freda, l’agafem a la dreta i pugem uns cent metres fins trobar l’inici 

del camí de les Miloques, aquí deixem els cotxes i comencem a caminar. 

Sobre les 08:50 hores comencem a remuntar en direcció a la Mola pel camí de 

les Miloques. 

 
Inici del Camí de les Miloques 

 
Miloca a la dreta i avenc a l’esquerra 

 

Als vint minuts el camí gira a l’esquerra fent un petit flanqueig, per de seguida 

començar a remuntar la tartera que porta fins la Canaleta del Bondia. 

A mà esquerra deixem l’Avenc del Niu de la Miloca i pugem uns deu minuts per 

la tartera, el temps just per superar la Miloca que tenim a la dreta, en aquest 

punt abandonem el camí de pujada i girem a l’esquerra per corriols fets pels 

ramats. 

Remuntem uns quants metres i de seguida podem veure la Foradada davant 

nostre, però el camí puja cap a la dreta en busca d’un collet, per aleshores girar 

a l’esquerra i en dos minuts arribar a la Foradada. 

 

 



 

 
Foradada de la Miloca 

 
Portell del Llamp 

 

A la Foradada mengem una mica a resguard del fort vent que fa avui. 

Quan són les 10:05 hores tornem fins el collet pel que hem passat abans i 

girem a l’esquerra en direcció oest per en uns vint minuts arribar a la base del 

Portell del Llamp. 

En aquest punt decidim no pujar a la Mola degut al fort vent que fa i baixem pel 

camí que primer ens porta fins el Salt del Llop, aquí agafen el camí avall fins 

trobar el camí de la Canal del Morà, el qual agafem avall fins trobar el camí de 

la Canal de les Professons, aquí també tirem avall per arribar al Coll del Guix 

quan son les 11:05 hores. 

 
Coll del Guix 

 
Forn de Calç de l’Escoda 

 

Continuem baixant per la pista que porta a Colldejou fins trobar la bifurcació de 

pistes, agafem la de l’esquerra que puja fins trobar la pista que va a la Font 

Freda, cap a l’esquerra i de seguida arribem als cotxes quan son les 11:35 

hores. 

Tot seguit i com que és aviat ens hi arribem a veure el Forn de Calç de 

l’Escoda que es troba a cinc minuts pujant per la pista en direcció a la Font 

Freda. 



Just quan la pista comença l’encimentat, a l’esquerra amagat per la vegetació 

es troba el forn de calç, el visitem i tornem fins els cotxes, per acabar l’excursió 

amb un bon aperitiu al Casal d’Avis de Colldejou. 

 

Grup a la Foradada de les Miloques. 


