
Mola de Colldejou. 
 
 

Nom de la Ruta: Mola de Colldejou   

Comarca: Baix Camp/Priorat Durada: 04:00 hores 

Desnivell acum.: 570 m. Quilometres: 7’800 Km 

Altura mínima: 360 m. Altura màxima: 922 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Torre de Fontaubella (360 m.).  
 
Itinerari:  Torre de Fontaubella (360 m) – Canal del Mig – Pla de la Mola – Els Coscolls (890 m) – Torre del 
Moro (922 m) – Portell de la Cova – Cova de la Mola (870 m) – Carretera T322 (560 m) – Camí vell de 
Colldejou a la Torre (555 m) – Torre de Fontaubella (360 m).  
 
Descripció:  Sortim de la plaça de l’església i agafem el carrer dels Horts, trobem un pal indicador, passem al 
costat del cementiri, seguim per pista en direcció a la Canal del Mig, el camí està marcat amb marques grogues 
(PR Local) que ens acompanyarà fins damunt la mola, aquí seguim les marques del GR, per tornar agafar les 
del PR durant l’últim tram. La pista ens porta fins la carretera que travessem i enfilem el corriol quer torna a 
trobar la carretera en pocs metres, seguim el corriol que s’enfila que no deixarem fins arribar sota la canal, que 
superarem primer per una tartera per acabar amb una senzilla grimpada. Una vegada superada la canal agafem 
el camí de la dreta per assolir primer Els Coscolls, promontori situat a la part de ponent del Pla de la Mola, una 
vegada hàgim gaudit de les vistes, en dirigim cap a llevant fins al Castell del Moro, part més alta de La Mola, 
abans hem trobat el GR que ve del coll del Guix. A partir d’aquí seguint les marques del GR i en direcció a 
llevant enfilem la baixada per el Portell de la Cova, una vegada passada la canal del Betllet, deixem el GR cap a 
la dreta per anar amb un parell de minuts a l’entrada de la cova. Si volem visitar-la cal portar llanternes, el final 
de la cova es un balcó natural sobre Colldejou. Des de l’entrada de la cova el camí baixa fins a enllaçar amb el 
GR que baixa paral·lel a la nostra esquerra, entrem  a una zona boscosa, passem al costat del Corral de Betllet 
per arribar poc desprès a una cruïlla, a l’esquerra el GR que ens portaria a Colldejou, cap a baix aniríem cap el 
Coll Roig i l’Argentera, nosaltres agafem el camí de l’esquerra amb marques grogues (PR) que seguim fins a la 
carretera T322, seguim la carretera fins una nova cruïlla, un pal indicador ens marca el camí a la Torre de 
Fontaubella, tenim dues opcions, nosaltres agafem el de l’esquerra que ressegueix el camí vell, passem al costat 
del dipòsit d’aigua i gas del poble abans de travessar la carretera, baixem per unes escales en direcció al centre 
del poble per arribar al punt de sortida. 
Si visitem la cova tenim que sumar una hora més. 
 
GPS:  Trak real.  
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