
APROXIMACIÓ A LA FLORA DE LA MOLA DE COLLDEJOU 

DATA: 24 D’ABRIL 2022  

RUTA : CIRCULAR DISTÀNCIA:  7 Km 

DESNIVELL ACUMULAT: 455 metres. 

PARTICIPANTS:  ( 15 )  Carles Prades, Silvia Guerrero, Xavier Juez, Pepe 

Vázquez, Joan Gassol, Yolanda Pie, Josep, Ernest Ferran, Joan Maria Boada, 

Rosa Maria de Vidiella, Pere Iglesias, Ramón Gavarró, Oleguer Gavarró, Rosa 

Maria Boada i Pep Benlloch. 

ITINERARI:  

Coll de Guix, Canal dels Clavellers- Coves Altes – Tram del Recingla Nord – 

Punta dels Coscolls – Cingle del Llamp - Castell – Baixada per el canal Portell 

del Mora – Coll de Guix. 

La Mola de Colldejou està situada a cavall de les comarques del Baix Camp i el 

Priorat. Forma part de l’Espai d’Interès Nacional de la Serra de Llaberia. 

Juntament amb les muntanyes de Tivissa-Vandellòs i el massís de Cardó, 

formen el corredor biològic que connecta els grans espais naturals de les 

Muntanyes de Prades i els Ports.  

  
 

 

 

 

 

La Mola és una muntanya amb un relleu ben definit. La vessant nord està 

coronada amb una faixa de roca blanquinosa. Aquests trets li donen una 

originalitat paisatgística molt notable. Dos petits i acollidors pobles es troben a 



banda i banda de la muntanya. La Torre de Fontaubella (Priorat) a l’obaga i 

Colldejou (Baix Camp) a la solana. 

No és el mateix fer una visita a un monument arquitectònic per el teu compte 

que fer-lo amb un guia i si es un guia que ho viu més que millor. Vam gaudir 

d’una excursió entretinguda, diferent i guiada per l’amic Pere Iglesias, que pas 

a pas, a mesura que trobada les flors ens les explicava.  

La zona superior de La Mola està formada per un prat amb força espècies 

diferents, principalment gramínies, lleguminoses i algunes compostes, 

plantatges, càrex i moltes altres. Entre la flora que vam trobar cal destacar les 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Orquídies ( l’abellera becada, la abellera fosca, el curraià de flor blanca...) 

Aromàtiques ( espígol mascle, espernallac, sajolida, la ruda....) Rupícoles ( Te 

negre, polígala rupestre...) i Flora Singular ( clavell punxent, gerani pudent), 



Flors Curioses ( foixarda, herba de les set sangries, mateta de les guixeres, 

sempreviva o flor de Sant Mateu, peònia de muntanya...)  

  
 

 

 

 
 

Va ser l’estreno per algun nou soci, que van poder experimentar i gaudir d’una 

excursió inoblidable per el seu repte físic i per la bellesa del entorn. Agrair, una 

vegada més al Pere Iglesias, el seu temps, la seva paciència i les explicacions 

que ens va fer durant l’excursió.  

 


