
LA COSCOLLOSA 879 M. I MOLETA D’ALFARA 812 M. 
 
Cim: La Coscollosa (Baix Ebre) 
Data: Dimarts 29 de gener de 2019. 
Participants (6): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Marqués, Josep Mariné, Toni 
Coll i Pere López. 
Inici: Àrea de Lleure de la Font Nova. 
Final: Àrea de Lleure de la Font Nova. 
Circular: Sí. 
Temps real: 02:55 hores. 
Temps total: 04:50 hores. 
Desnivell: 479 metres. 
Desnivell acumulat:541 metres 
Distància: 8,4 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 
 

Avui anem a fer el cim de La Coscollosa, i comencem des de la Font Nova. Per 
arribar fins a la font anem en direcció a Xerta, pujant des de Tortosa, poc després 
d’Aldover i abans d’arribar a Xerta, girem per unes pistes que segueixen una 
estona el canal Xerta - Sénia, fins arribar a l’Àrea de Lleure de la Font Nova, on 
deixem els cotxes. 
 

 
          Àrea de lleure de la Font Nova.                                     Font Nova. 
 
 
Quan són les 08:53 hores comencem a caminar pujant pel camí que surt del darrer 
de la font i que va en direcció al Refugi de la font Nova i a la Moleta. 
 
En un quart d’hora som al refugi de la Font Nova que pertany al CEX, Centre 
Excursionista de Xerta. Comprovem que és un refugi que està obert i continuem 
amunt i cap a la dreta. 
 



 
                Refugi de la Font Nova.                 Camí de pujada entre marges de  
                                                                                      pedra seca. 
 
Uns vuit minuts més tard girem per un camí a la dreta, per l’esquerra arribarem 
quan tornem. 
 
El camí passa per uns boscos que estan plens de marges, uns marges força 
peculiars, per què els cantons són arrodonits i per la seva doblada, són de doble 
paret i farcits de pedres més petites. 
 
Sobre tres quarts de deu del matí som al Coll de l’Avenquet, on girem cap a 
l’esquerra per anar en direcció a la Moleta d’Alfara. 
 

 
          Arribant al Coll de l'Avenquet.                      Coll de l'Avenquet. 
 
A les 09:50 hores som en un pal indicador que ens diu que amunt i a l’esquerra 
trobarem la Moleta, ens tapem amb tot el que portem ja que el dia és ventós i a 
mida que sortim de la protecció del bosc es fa notar de valent, augmentant la 
sensació de fred, les gorres i els guant son molt necessaris. 
 



 
        Arribant al pujador de la Moleta        Pujador a la Moleta a l'esquerra,  
        d'Alfara.                                                             La Coscollosa al fons. 
 
A mida que ens acostem la forma de mola, de la Moleta, se’ns presenta davant 
nostre. 
 
Només té un punt per on es pot pujar relativament fàcil, ja que es tracta d’un petit 
contrafort que està equipat amb grapes i un cable, que si més no ajuden a pujar 
amb una mica més de confiança. 
 

 
                       Moleta d’Alfara.                         Pujador a la Moleta d'Alfara. 
 
Quan són les 10:20 hores som dalt de la Moleta d’Alfara, a 812 metres sobre el 
nivell del mar, mar que tenim quasi als nostres peus, just on desemboca el riu Ebre 
al Delta. 
 



 
Zona baixa de la Moleta d'Alfara. 

 
La Moleta és petita i inclinada, anem fins la part baixa a contemplar l’esplèndida 
vista i ens fem una foto, després a la part alta i una altre foto amb el cim de La 
Coscollosa al darrere. 
 

 
Zona alta de la Moleta d'Alfara. 

 
Sortim del cim un altre cop pel cable i les grapes i just on s’acaben, protegits en una 
petita balma, fem un mos. 
 
Una vegada l’estómac està més tranquil tornem a caminar davallant cap a 
l’esquerra, en direcció al coll que separa els dos cims, el Coll de la Moleta, al qual hi 
arribem quan són les 11:15 hores. 
 
Al coll trobem un pal indicador, ara només cal seguir recte i amunt, a la tornada en 
aquest punt davallarem cap a l’esquerra. 
 



 
        Baixant per les grapes i el cable.      Pujant al cim des del Coll de la Moleta. 
 
Anem donant el tomb a La Coscollosa per pujar pel darrera, i quan són les 11:34 
som dalt del cim, dalt de La Coscollosa a 879 metres d’alçada. 
 
Com tots el cims que anem fent de la col·lecció dels 100 Cims, aquest també està 
molt ben escollit, té una vista excel·lent de 360º. 
 

 
La Coscollosa 879 metres. 

 
Sota mateix nostre i cap a l’oest tenim el poble de Paüls i darrera seu el Monsagre 
de Paüls i una mica cap a la dret el cim del Tossal d’en Grilló. 
 
La vista cap a tot arreu és molt maca, tenim gran part dels Ports amb el Caro 
presidint-los i una mica més enllà la serra del Montsià i el delta de l’Ebre. 
 



 
             Montsagre de Paüls.                                  Tossal d'en Grilló al fons. 
 
Ens fem les fotos pertinents i quan són les 11:55 hores sortim del cim pel mateix 
camí pel que hem pujat, per en un quart d’hora arribar al Coll de la Moleta, on 
girem avall i cap a la dreta, deixant la Moleta a l’esquerra i La Coscollosa al darrera. 
 
Una mica més avall, uns vint minuts des del coll, arribem a la Font del Domingo, 
que consisteix en sortidor i un gran abeurador pels animals. 
 

 
                    Font del Domingo.                                      Mas en ruïnes. 
 
A partir de la font el camí es transforma en pista, i anem trobant diferents masos 
en ruïnes, fins que sobre un quart de dues de la tarda trobem un pal indicador que 
ens diu que a l’esquerra es troba el refugi de la Font Nova, i recte avall la Font 
Nova, continuem avall directes a la font. 
 
Des d’aquest punt seguim un camí durant uns tres minuts, fins trobar una altra 
pista, la qual seguim cap a l’esquerra. 
 



 
             Vista de la Moleta d'Alfara.               Baixant cap a la Font Nova. 
 
Seguint la pista en tres minuts arribem al punt on al matí hem girat a l’esquerra, 
ara nomé cal girar a la dreta i en cinc minuts tornem a ser als cotxes. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut marcat amb color carabassa. 


