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1 Colldejou 0 m 0 m 0

Sortim de Colldejou per l’antic camí de l’Argentera, seguint el PR. 
Creuem la carretera i diverses barrancades, fins arribar al fons del 
barranc del Tragí, on deixem la pista i el PR i agafem a l’esquerra l’antic 
camí dels Vinaters, ascendint fins al coll Roig.  

2 Coll Roig 2.8 km +140 m +55'

Creuem la carretera i ascendim seguint el GR. Creuem l’antic camí de la 
Torre a Colldejou i seguim l’ascensió  passant primer per un bosc 
d’alzines. Anem guanyant alçada recorrent sempre el camí més fressat, 
tot superant el portell de la Cova i arribant al capdamunt de la Mola, 
coronada pel castell de la Mola, antiga torre de defensa del s.XIX. En 
dies de vent, val la pena buscar recer al Racó dels Cargols, situat al 
costat sud del castell dela Mola, amb molt bones vistes.  

3 Castell de la Mola 4.3 km +350 m +30'

Continuem pel GR, passant pel bassot de la Mola, i iniciem el descens 
pel portell de les Processons, que ens durà amb una baixada 
progressiva cap al coll del Guix, encreuament de camins que ens 
permetria pujar a la Miranda, el cim de la Serra de Llaberia o baixar cap 
a Marçà, ja al Priorat. 

4 Coll del Guix 6.4 km -280 m +40'

Des del coll del Guix seguim la pista que davalla cap a Colldejou, 
seguint encara el GR, tot passant pel costat d’un forn de calç i una 
barraca de pedra en sec. 

5 Colldejou 8.8 km -200 m +45'

Arribem a Colldejou per la part alta, desembocant a la plaça de 
l’Església, on també podreu comprar formatges de cabra artesans. 
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Terra de Dips

LA MOLA DE COLLDEJOU, EL CIM
MUNTANYES DE 
LA COSTA DAURADA

TERRA DE DIPS. Llegenda a la Serra de 

Llaberia.

La llegenda diu que en les muntanyes que envolten 
Pratdip i Colldejou s'hi amaguen els dips, uns gossets 
vampírics, negres, que atacaven els ramats i els 
homes ebris que voltaven de nit. Alguns diuen que 
van desaparèixer durant el segle XVIII, d'altres 
sostenen que encara sotgen aquestes muntanyes... 
La seva imatge custodia l'entrada al poble de Pratdip 
i apareix en el seu escut, així com en el retaule de 
Santa Marina. La llegenda dels dips quedà 
immortalitzada en la novel·la Històries Naturals, de 
Joan Perucho, on el protagonista Antoni de 
Montpalau arrisca la vida per salvar el poble de 
Pratdip del malvat Dip, amb el rerafons de les 
guerres carlines.

La Serra de Llaberia també oferí recer al guerriller 
Pere Joan Barceló, conegut com a Carrasclet. Aquest 
renom prové del carbó de carrascla o alzina, ja que 
en Carrasclet i el seu germà portaven a vendre a 
Falset i Reus, amb un ruquet, la llenya i carbó que 
produïa el seu pare. Aquest guerriller lluità contra les 
tropes de Felip V, durant i després de la Guerra de 
Successió, que acabà l'11 de setembre de 1714 amb la 
pèrdua de les llibertats del poble de Catalunya. El 
seu profund coneixement d'aquestes muntanyes li 
permeté esquivar els seus perseguidors, fins i tot, 
quan un cop foren encerclats al poble de Llaberia 
per l'exèrcit.Tot un mite de les terres catalanes que 
morí lluitant contra els borbons a Alemanya, a l'edat 
de 61 anys i amb el grau de general.

La Serra de Llaberia, amarada d'història i llegenda, us 
espera. Us atreviu a caminar-hi?

la mola de colldejou, el cim

Excursió circular que ens portarà fins a la Mola de 
Colldejou, que custodia el poble situat als seus peus. 
Aquest cim emblemàtic constitueix una de les siluetes 
de referència que dominen el Camp de Tarragona. 
Una Mola que constitueix una miranda sobre un 
extens territori, amb ufans prats agraïts pels ramats, i 
les restes d'una torre de defensa, el castell de la Mola, 
bastida en l'època de les guerres carlines (s. XIX). La 
primavera ens obsequiarà amb un esclat foral on hi 
destaquen les orquídies, la porrassa i els narcissos, 
mentre que els freds i ventosos mesos d’hivern són 
ideal per gaudir de les vistes. Fins i tot alguna nevada 
ens regalarà imatges insòlites de la Mola i el seu 
entorn!

Colldejou, a peu de la Mola

   El racó dels Cargols, coronat 
pel castell de la Mola    Vistes sobre el muntanyam del sud, 

de camí al bassot de la Mola
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