
 

Colldejou - 

La Torre de Fontaubella 
 

9 de Febrer de 2013 

 
 

Preparada per Joan Visús, 

Joan Garcia i Miquel Torné 

Colldejou  
En paraules de Josep Iglésies, al poble de Colldejou (431 m), al vessant meridional de la mola de Colldejou, “el raïm de 

cases fa relliscadeta, brolla del roquer igual que el degotís d'una esquerda tenebrosa. Fa un parell de carrers planerament 

allargassats”. L'església parroquial de Sant Llorenç té un campanar octogonal. Durant el segle XIX fou fortificat per a les guerres 

carlines; al començament del segle XX tenia presó i dues escoles. 

Els fumats, mot que reben els habitants del municipi, celebren la seva festa major a l'agost, dedicada a sant Llorenç, dia 

que era tradicional que les noies escollissin la parella. A l'octubre se celebra la festa en honor a sant Rafael. 

S'han trobat pel terme eines de pedra polida d'època prehistòrica.  

La història 
 Eduard Toda el fa d'origen romà i Morera 

considera que prové d'una alqueria mora. La primera 

referència documental de després de la repoblació són els 

esments que en fa la butlla d'Anastasi IV del 1154 i la de 

Calixt III del 1194. El 1197 Albert de Castellvell cedí al 

convent d'Escornalbou la vila i el terme de Colldejou, que 

retenia il·legalment després de la donació del seu oncle de 

nom homònim, d'acord amb el seu castlà Arnau de 

Fenollar. Des d'aquell moment passà a formar part de la 

baronia d'Escornalbou, i fou, per tant, de la senyoria de 

l'arquebisbe. Antigament hi existí el castell de Colldejou, i 

sembla que el poble fou traslladat de lloc. Entre el 1586 i 

el 1669 prengué part activa en els actes de la Comuna del 

Camp. 

   

La Torre de Fontaubella 
  El poble de la Torre de Fontaubella (369 m 

d'altitud) és situat al N del terme, a l'esquerra de la riera de 

Marçà. Hi ha algunes cases amb dovelles, però l'edifici més 

notable és l'església parroquial de Santa Maria, del segle 

XVIII, neoclàssica, d'una nau, amb capelles laterals 

aprofitant els contraforts, cor i campanar incorporat, amb 

alguns petits elements de regust barroc. Es conserven dins 

el poble algunes restes de l'antiga església de la mateixa 

advocació. Enmig del nucli urbà es pot contemplar encara 

bona part de l'antiga Torre del Rafolí, atribuïda als moros, 

l'alçada de la qual era de 10 metres, amb planta 

quadrangular d'uns 5 metres de costat. La tradició diu que 

les restes del poblat dit Fontaubella, vora la font de 

l'Ovella, eren l'inici del poble, que hauria traslladat la seva 

ubicació. 

Separat del nucli per tres ponts que travessen la riera de Marçà hi ha el Raval de la Torre o barri de Pradell, pertanyent, 

fins la seva annexió el 1996, al municipi veí de Pradell de la Teixeta. Els litigis per la pertinença d'aquest barri es remunten al 

segle XIX. Esmentat per primera vegada el 1515, quan tenia una sola casa, al començament del segle XX en tenia 35. Durant la 

Segona República i més tard, l'any 1989 ja hi hagueren intents, frustrats, d'integrar-lo al terme. 

La festa major se celebra per la Nativitat de la Mare de Déu, el primer cap de setmana d'agost, també es fan celebracions 

el 8 de setembre i per sant Silvestre, el 31 de desembre.  

 



La història 
La primera referència al lloc es troba en la carta de població d'Escornalbou, del 1170, on s'esmenta serram de Fonte 

Albella. El poble de Fontaubella formà part des del primer moment de la baronia d'Escornalbou vinculada primer als canonges 

agustins del monestir, del qual ben aviat l'arquebisbe de Tarragona esdevingué prior nat, i després depengué de manera directa de 

la mitra tarragonina. Quan l'arquebisbe anul·là el capítol d'agustins d'Escornalbou i la mitra absorbí les rendes de tota la baronia, 

les de la Torre foren aplicades des del segle XVI al Seminari Conciliar de Tarragona. Com a lloc lligat a l'arquebisbe, participà de 

manera activa, almenys des del segle XVII, en les activitats de la Comuna del Camp, i com a membre d'aquesta comuna, el 1710, 

en una de les darreres reunions, es refermà en la fidelitat al rei arxiduc Carles III. 

 

 
 

 

· Modalitat: A peu. 

· Durada: 3h – 3:30h aproximadament. 

· Desnivell acumulat pujant: 413 metres; Baixant: 467 metres. 

· Distància: 10,5 Km aproximadament. 

· Grau de Dificultat: Baixa. 

· Finalitza al punt de partida (circular): No 

· Fonts al Camí: no hi han.  

Ruta guardada en http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3852097. Si teniu o os feu usuari 

registrat de Wikiloc, la podeu descarregar en iPhone o Samsung per seguir-la sobre el terreny. 

 

Lloc Hora Quilòmetres Alçada 
Sortida Barcelona 

07:30 
Des de BCN a Colldejou 142 quilòmetres en autocar 

esmorzant pel camí. 

 

Colldejou 10:00 0 411 

Coll del Guix 11:00 2.5 631 

Desviament per pista pel camp llaurat 12:30 6.6 294 

Plans 13:15 8.1 418 

La Torre de Fontaubella 14:00 10.5 359 

Restaurant 14:30 Des de La Torre al Restaurant 20.8 quilòmetres en autocar  

 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3852097

