SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

De Colldejou a Llaberia
Fitxa tècnica de l’activitat
Preus
Responsable Javier Fonollosa
Membres
0€
tf.669455534
CEE i UEC
Data Diumenge 6 juny
No membres
0€
2021
Lloc Colldejou (Baix
Menors de 10
0€
Camp)
Cal llicència federativa
Transport Cotxe Particular
modalitat A.
Hora sortida 9:00 Parking
públic situat just
passat Colldejou
venint de
Mont-roig del
Camp.
Sortida llarga
Moderat
14.5km
6,5 h amb
aturades
incloses
750m
750m

Sortida
curta
Moderat

MOLT IMPORTANT : Només
reserva online de plaça fins
dimecres abans de l’excursió

Informació de la sortida
Aproximació:
Anirem en direcció a Mont-Roig del Camp on agafarem la T-322 direcció Colldejou. Un cop a Colldejou continuarem
uns 100m per la carretera fins trobar un aparcament públic situat a l’esquerra, on començarem la sortida.
Descripció de la sortida
Ens trobem a una de les portes d’entrada de la Reserva Natural Llaberia, un espai natural protegit que destaca per la
seva espectacularitat i que es situa a cavall entre les comarques del Priorat, el Baix Camp i la Ribera d’Ebre.
Comencem a caminar a Colldejou direcció al Coll de Guix, sota la imponent vigilància de la Mola que quedarà
pendent per una altra sortida. Un cop al coll iniciarem una forta pujada que ens portarà a la Miranda, emblemàtic
mirador del Baix Camp fàcilment identificable per la presència d’una instal·lació de Radar meteorològic. Allà, seguint
una baixada suau i progressiva, arribarem fins una zona boscosa on enllaçarem amb la GR-7 direcció Llaberia.
LLaberia és un llogaret que pertany al municipi de Tivissa, a la comarca de Ribera d’Ebre, que conserva intacte la seva
fesomia medieval. Hi trobarem l’església romànica de Sant Joan i el Museu del Bast. També es pot trobar el que va ser
el telèfon comunitari del poble. La tornada cap a Colldejou es realitza seguint la GR-7 passant pel portell de Llaberia
que ens retorna al Baix Camp.

Material i recomanacions
Bon calçat, cantimplora, crema solar, gorra, roba de tardor, bastons plegables , menjar per el migdia. A la plana web
teniu document on us amplia el tema de material...
Cartografia
Mapa Serra de Llaberia. Mola de Colldejou, Escornalbou, Serra de Montalt 1:20.000 2a ed, Editorial Piolet.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/colldejou-miranda-llaberia-colldejou-74237606

