Descoberta de Les Finestres o Foradada de la Mola de Colldejou pel camí
de la Font dels Clots.

Les Finestres o Foradada de la Mola de Colldejou.
El dijous dia set de juliol de 2016 ens trobem Joan Gassol, Toni Coll i jo per
anar d’excursió a la Mola de Colldejou. La intenció és que, per una part, Joan i
Toni coneguin el camí que puja a la Mola per la Font dels Clots, que vaig
descobrir no fa gaires mesos, i per l’altra intentar trobar la Foradada de la Mola.
Quan són les nou del matí en punt deixem el cotxe a l’entrada al camí de la
Font dels Clots, i comencem a caminar. Primer passem per la basa contra
incendis i de seguida arribem a la font.

Font dels Clots.

Continuem pista amunt fins que esdevé camí. Anem pujant i al mateix temps,
amb unes tisores a la mà, anem traient una branca aquí i una altra allà, així
deixem el camí una mica més net, al mateix temps també col·loquem alguna
fita més de les que vam posar en anteriors excursions.

Rasa de la Cova.
Quan són les 10,25 hores arribem fins la Rasa de la Cova, allí trobem el GR73, el qual seguim de cara amunt, fins que a mitja pujada de la Mola el deixem i
anem camp a través cap a la dreta, en direcció nord i pujant, fins que arribem a
la cantonada on hauríem de girar a l’esquerra per canviar de vessant, aquí
davallem pel llom del contrafort fins trobar un penya-segat.

Punt on veiem la Foradada.
Suposem que podrem orientar-nos per baixar i buscar la Foradada, ho veiem
bastant malament per baixar, però tot guaitant, descobrim la Foradada molt a

baix i prop del camí pel que puja el GR7-3. Així doncs que hem de desfer el
camí de pujada, però en contes de pujar i baixar anem fent un flanqueig fins
arribar a la part baixa de la Rasa de la Cova, i des d’allí baixar pel GR7-3 fins a
l’alçada on creiem que es troba la Foradada.

Vista amb zoom de la Foradada.
Just quan hem passat la part més difícil de la Canal del Batllet, decidim deixar
el camí i camp a través girem cap a l’esquerra, en busca del contrafort on
creiem que hem vist la Foradada. Les branques i les punxes dels arbustos ens
fan la feina feixuga, però amb paciència arribem al contrafort, pujant al seu
damunt per mirar si es veu alguna cosa, no veiem res i decidim baixar i anar
donant el tomb per veure si trobem la Foradada.

Vista de la part del damunt del contrafort on hi ha la Foradada.

Anem per la base del contrafort deixant-lo a la nostra esquerra, mirem d’enfilarnos per la paret però no veiem res. Li acabem de donar el tomb i a la fi la
trobem, estem davant , però arribar fins la mateixa serà una altra cosa.

Primera vista de la Foradada d’a prop.
Comencem a remuntar la mica que ens queda, però el forat, millor dit, els
forats, perquè són dos, estan penjats dalt de la paret, i per arribar-hi s’ha de
grimpar una mica, però les pedres estan que es desfan i decidim no arriscar,
ens quedem a uns metres dels forats. Comentem que més que una foradada
semblen finestres, i així crec que les hauríem de batejar.
Contents per la troballa ens fem unes fotos i retornem al camí del GR7-3, al
arribar-hi davallem fins trobar la línia dels pals de l’electre, on girem cap a
l’esquerra.

Vista des de l’encreuament de GR’s.

Anem baixant pel tallafocs de la línia de l’electre fins trobar una pista que surt a
la dreta, la seguim i ens deix a la bifurcació on hi ha un pal indicador on ens diu
que a la dreta queda Colldejou, recte el Coll Roig i a l’esquerra un camí marcat
amb marques grogues que porta a la Torre de Fontaubella, son les 13:45
hores. Agafem el camí a la Torre de Fontaubella i en deu minuts tornem a ser
al cotxe donant per acabada l’excursió.

Els tres membres de l’excursió.

Mapa de la zona, recorregut marcat en vermell.

