
El Paraigua, 2008-2009 
Serra de Pradell – Mola de Colldejou 

Desplaçaments: cotxes particulars 
 Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € per persona 

Hostalatge sopar, dormir i esmorzar: Hotel “Sant Roc”, BOTARELL Teléfon: 977 826 830 
 http://usuarios.lycos.es/hostalsantroc/ 

Diumenge dinarem al restaurant “Cal Figarró” a Mont-roig del Camp 
Preu sopar, dormir i esmorzar: 40,00 € 

 Preu dinar diumenge: 16,00 € 
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, binocles, bastons, cantimplora. També tot 

allò que us sembli imprescindible per fer nit. 
 

Etapa nº 11– Dissabte, 14 de febrer de 2009 

Duesaigües–Coll de la Teixeta–Serra de Pradell–L’Argentera 

Horaris dissabte: 

7:30 h Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

9:30 h Bar “Rovira”, RIUDECANYES Esmorzar 
10 h Marxem amb cotxe cap a Duesaigües, on començarà l’excursió 

 Xofers porten cotxes  fins a L’Argentera, punt final de l’excursió 
10:30 Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS A RIUDECANYES 
Des de Barcelona, AP-7 direcció Tarragona fins a la sortida núm. 37 (Cambrils). 
Continuem per la carretera T-312 direcció Montbrió del Camp. Desviar-se per la T-313 cap 
a Riudecanyes. Per trobar el bar, cal deixar la carretera, a mà esquerra i passar el pont sobre 
el riu. Just després del pont, a mà esquerra, hi trobareu el Bar Rovira. 

Distància des de Barcelona:  145 Kms. 

Itinerari de l’excursió: Duesaigües (268 m)– Hortiells–Coll dels Xiprers–Font del Gatell–
Colls del Vicari (610 m)–Coll de la Teixeta (546 m)–Serra de Pradell (773 m)–
L’Enderrocada –L’Argentera 

 Temps estimat: 5 hores, sense comptar aturades 

Característiques: Sortirem del camp de futbol de Duesaigües, just a sota del pont de ferrocaril 
(268 m). Continuem per un camí fàcil, fins als Hortiells i el coll dels Xiprers. Des d’allà 
passarem per la font del Gatell i voregem el mas de la Xirivia. Enllacem amb el GR-7 
que ve de L’Argentera i enfilem fins els colls del Vicari (610m). Des d’aquest punt ens 
arribarem al coll de la Teixeta (546m). Trobarem un grau per enfilar-nos al cingle i 
assolir el cim de la serra de Pradell (773m). Caminarem un bon tros per la cinglera fins a 
l’Enderrocada, indret grandiós que és el pas des de la serra de Pradell a la d’Argentera. 
Una baixada pronunciada, anomenada La Barrancada, ens portarà de nou al GR-7 que fa 
cap a L’Argentera. 



Etapa nº 12–Diumenge, 15 de febrer de 2009 

La Mola de Colldejou 

Horaris diumenge:  

 En acabat d’esmorzar, desplaçament amb cotxes fins a Colldejou 
9:15 h. Qui arribi diumenge matí, trobada a l’entrada del poble de 

COLLDEJOU, venint per la carretera T-322 des de Mont-roig del Camp 
Ens desplacem amb cotxe fins a Coll Roig, punt d’inici de la caminada.  

A Colldejou quedaran un o dos cotxes per, en acabar l’excursió, fer de llençadora  

Itinerari de l’excursió: Coll Roig–Portell de la Cova–Castell de la Mola o Torre del Moro 
(921m)–Coll del Guix (632 m)–Colldejou 

 Temps estimat: 3 hores, sense comptar aturades 

Característiques: Sortirem del coll Roig, límit entre El Priorat i el Baix Camp. Ens enfilarem 
per una pujada bastant dreta fins al Portell de la Cova i, des d’allà, arribarem al cim de 
la mola on hi ha el Castell de la Mola o Torre del Moro, sembla ser que de l’època 
carlina. Si fa bo, la panoràmica és magnífica. Baixarem pel Portell de les Processons i el 
coll del Guix fins arribar a Colldejou 

El camí és pujada i hi ha un parell de punts en què la pujada és pedregosa i una mica 
més pronunciada. 

En arribar a Colldejou, tothom s'haurà d'esperar mentres els xofers van a recuperar els 
cotxes que han quedat a Coll Roig. Després anirem amb cotxes fins a “Cal Fígarró” a 
Mont-roig del Camp. 

Responsables: Montserrat Bigas i Joan Hernández 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places a l’hotel i al restaurant de diumenge 
contacteu amb la Montserrat Bigas montserrat.bigas@uab.cat o 93 395 57 69. 
Feu-ho abans de dimarts, 10 de febrer,  a les 10 h. de la nit.  
Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del 
vostre cotxe.  


