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Circular que ens permet pujar a la Mola de Colldejou i carenejar bona part de la
Serra de Llaberia enfilant-nos a tres cims més i visitar un pont natural de roca.
Itinerari ran de cingles, bones talaies i camins en general ben indicats.
Ens caldrà grimpar en alguns punts però es superen fàcilment. Excepte l’accés al
Cavall Bernat, que podem esquivar. D’aquí la qualificació de difícil. Per la resta la
qualificaríem de dificultat moderada.
Accés
Arribem a Colldejou des de l’A7 per la T323 fins a Mont-roig i des d’aquí per la
T322.
Colldejou (415 m)
Des de la carretera pugem a la part alta del poble (N) a buscar el GR 7 que prenem
a mà dreta (rètols indicadors, camí de Colldejou a la Torre de Fontaubella). Passat
el Collet de la Xuta l’abandonem enfilant-nos per un corriol ben fressat a mà
esquerra, senyalitzat per una fita (NW).
Quan atenyem una pista anem a la dreta passant pel costat d’un dipòsit contra
incendis (NW). Més enllà fa un sobtat revol a mà esquerra i una marrada que
estalviem fent drecera (W), en pujada. Arribem a una bifurcació (Coll de Freginals),
anem a la dreta uns 40 metres i abandonem la pista per prendre, a mà esquerra, el
camí de la Cova de la Mola (NW). Tram amb fort pendent abans de sortir a una
lleixa (N).
Portell de la Cova (793 m)
Cruïlla de camins. Atenyem la variant 3 del GR 7 i el prenem a mà esquerra.
Deixem el camí pel que hem pujat que, també per l’esquerra, s’adreça a la cova.
Desprès d’un cal herbós enfilem, fent llaçades, la pedregosa Canal del Batllet (SW).
Mola de Colldejou (922 m)
Com indica el seu nom és un gran tossal planer, voltat de parets abruptes. Coronat
pel “Castell” una fortificació carlina amb doble fossat, sembla que dedicada a punt
d’observació. També hi ha un parell de bústies de registre.
Deixem el GR per prendre el camí del Portell de la Mora que li fa drecera. Marxem
vers el SW passant per sobre del Racó dels Caragols on podem observar-hi algun
exemplar de teix.
Després de desgrimpar (fàcil) el Salt del Llop, virem al S per continuar baixant. Per
la dreta retrobem el GR i continuem recte.
Coll del Guix (630 m)
Per la dreta (W) el camí de Llaberia. Per l’esquerra (E) el de Colldejou. Vers el S el
que baixa a la Font del Bullidor. Cap d’ells. Marxem vers el SW (indicació en fusta a
“la Miranda”) per un corriol que aviat s’enfila fortíssim, sense concessions. És la
Drecera d’en Ramon, que solament dóna un respir quan s’ajau per revoltar un
contrafort als peus de la Miranda.

La gran esfera del radar meteorològic delata el cim al que acabem d’arribar després
de superar una canaleta on ens cal fer una curta i fàcil grimpada.
La Miranda (918 m)
Anomenada també lo Molló. Coronada per l’edifici del radar i un vèrtex geodèsic. Fa
honor al seu nom: és una bona talaia, força millor que la veïna Mola on perdem
part de la panoràmica pel seu gran planell cimer.
Propers al cingle seguim uns 360 m rastres de camí i fites vers el WNW fins a la
Foradada.
La Foradada (870 m)
Petit i bonic pont de pedra natural abocat al cingle. Poc visible en quedar dins d’una
fondalada.
Retornem a la Miranda i continuem ran de cingle vers el S on s’hi ensenyoreix el
Mont-redon.
Canal del Roc (849 m)
Un profund esvoranc de la cinglera permet baixar al camí del Recingle (senyals
blaus) que deixem a l’esquerra, per enfilar-nos (SE) a la Creu.
La Creu (909 m)
O Punta dels Frares. Coronada per una gran creu metàl·lica. Al costat mateix, però
poc visible des del cim, hi ha l’agulla del Bitllot del Frare. En canvi podem albirar
amb tot detall el Cavall Bernat. Continuem vers el S, encara ran de cingle.
Portell de Madrocs (827 m)
O de la Canal del Bullidor. Bifurcació indicada. Podem optar per baixar al proper
Portell de l’Heura (en direcció al collet de Collivassos), al coll de Mont-redon i
també, malgrat que no estigui indicat, al camí del Recingle. Anem en direcció al
Cavall Bernat, pel camí més proper al cingle (SE).
Portell de la Roca Mitjanera (795 m)
Bifurcació indicada. Continuem baixant en direcció al Cavall Bernat, travessem la
tartera i enfilem una canal que, pel cantó ponentí, separa l’agulla principal de la
resta de la mola. És dreta i descomposta fins a un collet. Un pas curt i aeri (III) ens
obliga a emprar les mans per accedir a la lleixa superior. Podem evitar-lo cercant
curosament el millor pas a les parets de la dreta, abans del collet.
Un altre pas de grimpada més fàcil (II+) que el primer, ens deixa al planell del cim.
Cavall Bernat (840 m)
Coronat per una creu de ferro. Retornem sobre els nostres passos baixant per la
canal fins a la base. Tenim dues opcions: Tornar al Portell de la Roca Mitjanera o
marxar en sentit contrari (E), resseguir en pujada una lleixa al peu de la cinglera
meridional del Cavall fins a la Roca dels Esperits i davallar fins al Collet de la Terra
Blanca on cal prendre PR-C 96, a mà esquerra.
Optem per la primera opció i, un cop al Portell baixem en direcció a la Font del
Bullidor.
El camí d’aquesta drecera que passa als peus del Morral d’en Voltes, és ben fitat
però força emboscat. Recomanem la segona opció, amb visita obligada a la
foradada Roca dels Esperits.
PR-C 96 (620 m)
Bifurcació no indicada. Anem a l’esquerra, en baixada.
Font del Bullidor (563 m)

Abastem la pista entre la carretera de Colldejou i el Coll del Guix. La seguim fent
dreceres i bona estona en paral·lel, per camí ben fressat, fins que ens n’anem
separant. Voregem pel marge unes feixes de conreu fins la carretera.
T322 (388 m)
La creuem. Indicador del PR-C 96. Per un camí paral·lel mig perdut, tornem al punt
de sortida.

