
Mola de Colldejou 925 m. (Priorat) 
 
 
Cim: Mola de Colldejou. 
Recorregut: Torre de Fontaubella, Font de Fontaubelles, Camí de Maçanes, 
Camí nou que puja cap a la Canal fosca, Canal Fosca o del Corb, Punta dels 
Coscolls, Castell de La Mola de Colldejou, Canal del Mig, Torre de Fontaubella.  
Data: 26 de maig de 2020 
Participants (4): Jaume Ferran, Joan Gassol, Joan Maria Boada i Pere López. 
Inici: Torre de Fontaubella.  
Final: Torre de Fontaubella. 
Circular: Si. 
Temps real: 04:00 hores. 
Temps total: 05:20 hores. 
Desnivell: 562 metres. 
Desnivell acumulat: 643 metres. 
Distància: 9,9 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 
Després de dos mesos i mig de estar reclosos a casa degut a la pandèmia del 
Covid 19, avui hem pogut sortir amb els companys per primera vegada. 
 
Avui pujarem a la Mola de Colldejou, i per això anem fins a la Torre de 
Fontaubella, on deixem el cotxe i comencem a caminar sortint de la Torre en 
direcció Sud-oest, per la pista que passa pels Rentadors i va resseguint la riera 
de Fontaubella, cap la Font de Fontaubelles. 
 

            
            La Torre de Fontaubella.                 Espectacular alzina al mig  

       del camí. 
 
Abans d’arribar a la font, passem a tocar de la Cova de les Femades, petita 
cova d’uns vuit metres que s’obre a costat i costat d’un petit forat. 
 
 



         
         Cova de les Femades.                           Font de Fontaubelles. 

 
Avui la font raja amb força aigua, es nota que hem tingut una primavera 
plujosa. 
 
Continuem pel Camí de Maçanes, superem el Coll de la Torniola i anem 
davallant en direcció al Barranc dels Estrets de Maçana, passem per la Rasa 
dels Badats i tot seguit al costat de l’Avenc de la Torniola, fem una petita 
pujada i sobre els cinc-cents metres d’alçada trobem un camí que puja a 
l’esquerra, el seguim amunt. 
 

            
              Avenc de la Torniola.                              Caseta de pedra seca. 
 
Al poc de pujar trobem a mà esquerra una caseta de pedra seca força 
interesant, aprofita una balma i té una entrada força alta i estreta. 
 
Continuem pujant fins a Lo Coll de la Torniola, on s’acaba el camí que portem, 
en aquest punt, o millor una mica abans hem de trobar un camí que surt a la 
dreta, poc fressat i marcat amb fites. 
 



            
                                     .           Canal Fosca des del Camí Nou. 
 
Aquest camí és nou pels quatre que hi anem avui, al principi ens costa una 
mica trobar-lo, però de seguida el trobem i el seguim amunt, ens porta en 
direcció a les parets de la Mola, i en el punt on trobem una antiga carbonera, 
també trobem el camí que puja des de la Torre de Fontaubella a la Canal 
Fosca o del Corb, el seguim amunt i pugem la tartera que ens mena a l’inici de 
la Canal. 
 

            
      Carbonera al trobar el camí de la         Inici Canal Fosca o del Corb. 
      Canal Fosca. 
 
Una vegada superada la canal Fosca, seguim recte amunt fins la Punta dels 
Coscolls, que és la cota més alta de la Punta de Baix de la Mola. 
 

            
        Punta dels Coscolls 888 m.             Els Corralets o possibles restes 
                                                                   d'un Poblat Iber. 
 
 



Ens fem unes fotos i continuem camí fins Els Corralets o el que a mí em 
sembla que podria ser les restes d’un Poblar Iber. Seguim camí i pugem a la 
part més alta de la Mola, el Castell de la Mola. 
 

 
El Castell, Mola de Colldejou 925 m. 

 
Ens fem les fotos pertinents, anem a guaitar a les cingleres damunt de la 
Penya Roja, i retornem per passar pel Bassot de la Mola i pel Pouet de la Mola, 
pouet que avui sobreeixia, cosa no gaire normal.  
 
Del Pouet anem fins el Dau i fins a la Roc del Llamp, on guaitem tots els 
cingles, i seguint el Cingle del Motarro arribem a la Canal del Mig, per la que 
davallem. 
 

            
               El Pouet de la Mola.                                        El Dau. 
 
Tot baixant per l’Obaga de la Mola, creuem una pista un parell de vegades, la 
carretera T-322, entre la Torre i Colldejou, també un parell de vegades, i a la fi 
tornem a ser de nou a la Torre de Fontaubella, creuem el poble i arribem al 
cotxe donant per acabada la bonica excursió d’avui. 
 



           
         Inici de la Canal del Mig.                   Arribant al cotxe. 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa de la zona, recorregut en color taronja. 


