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A peu per la serra del Mont-roig
Els Manelets hem estrenat el 2016 amb una caminada circular per la serra
del Mont-roig: el testimoni dels darrers esforços tectònics de l'aixecament
del Pirineu, la primera gran serralada prepirinenca del damunt de la
plana de Lleida.
Passades les nou del matí, hem sortit en cotxe des de la placeta del Terrall
en direcció a Vilanova de la Sal. Ja eren quasi tres quarts d'onze quan hem
començat a caminar des de l'aparcament del peu del Mont-roig, on hem
deixat els cotxes. Pujant per la pista que porta fins al mirador, hem vist el
tren de la Pobla que ja havia sortit de Vilanova de la Sal per parar de nou a

Les xifres:
10 famílies: 16
adults i 22 nens.
38 caminadors!
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Santa Linya. La primera aturada dels caminadors, el fantàstic
mirador al peu dels abruptes cingles. Al fons, Camarasa. Aquí
hem deixat el camí i, canviant de direcció, hem pujat per un
seder fins al cim de la Pala Alta (949m), la cota màxima de la
serra. Per la carena, i seguint el mateix sender, hem continuat
fins a l'ermita de la Mare de Déu de Montalegre, des d'on hem
començat el descens fins a l'aparcament. Ja eren dos quarts de
dues tocats.
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Unes vistes privilegiades:
el Montsec d'Ares, el de
Rúbies, el congost de
Terradets, la serra de
Mamet, el pantà de
Camarasa...

Una caminada sobre
penya-segats; entre
boscos d'alzina carrasca,
rouredes de fulla petita,
pins; i sota voltors que
aprofiten les cingleres per
enlairar-se amb faciitat i
poder observar les seves
possibles preses.

Se us acut una idea millor de passar un
diumenge al matí?
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