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BUTLLETÍ NÚM.4

Passejada pel
nostre terme
DESCOBRIM EL QUE
TENIM

EL COLL DEL CATALÀ
EL PUNT MÉS ALT

MANELETS

Entre les Borges i Cervià
Avui els Manelets hem pogut gaudir del que tenim més a la vora. A les deu
del matí ens hem trobat a la placeta del Terrall per sortir, en cotxe, fins al
pla de l'Albercoc, damunt del racó del Pom. Des d'allí hem començat a
caminar seguint una ruta circular per la vall dels Marquesos, l'obac dels
Socarrats de Cervià i el coll del Català, des d'on es tenen unes fantàstiques
vistes del sud-est de les Garrigues, amb Cervià al fons. Des del coll del
Català, hem tornat cap al terme de les Borges i hem acabat al punt de
sortida.

Vint-i-tres
excursionistes:
9 adults i 14 nens

L'excursió, de dificultat baixa, uns 6 kilòmetres i mig que es poden fer en
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unes tres hores, a ritme de nen, permet observar la manera
com els nostres avantpassats van pentinar turons i turonets
d'aquesta nostra terra aspra construint magnífics marges de
pedra seca que encara avui s'aguanten. També ens hem topat
amb tres cabanes de pedra amb coberta de teula, totes datades
dels anys vint.

BUTLLETÍ NÚM.4

Sovint no veiem el
que tenim més a la
vora

El dia ens ha acompanyat i la discreta primavera de les
Garrigues ha lluït amb la seva màxima esplendor: olivers,
ametllers, pins i algun bosquet d'alzines i roure valencià, al
costat d'alguna tosca de verdet, de romer, timó, crespinell,
porrassa i altres espècies com la fritil·lària, que no havíem vist,
o més ben dit, no havíem mirat mai.

Imponents marges de
pedra seca continuen
aguantant el pes dels
anys. Al seu davant, una
altra primavera torna a
florir. Aquest cop en forma
de tulipa (fritillaria nigra).
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