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SERRA DE LA LLENA

BOSCOS D'ALZINA I PI
ROIG

BOIX GRÈVOL

MANELETS

Els Calaixos de l'Home Fe
Enguany els Manelets hem celebrat una peculiar castanyada a la terra de
les castanyes, a Vilanova de Prades. Esquivant els nombrosos visitants de
la Fira de la Castanya, que es celebrava avui mateix, els Manelets hem
començat el nostre recorregut a peu des de l'església de Sant Salvador.
Des del cantó dret del campanar, hem pujat la cara sud de la serra de la
Llena. Pocs metres més amunt, hem passat per davant de la cova de les
Bigues, una balma que havia servit d'aixoplug a persones i animals i que
marca la base de la cinglera. Arribats a la carena de la Llena, amb la Conca
de Barberà i el Priorat a l'esquena, davant nostre, les Garrigues. La Pobla

Una bona
castanyada!
24 excursionistes:
11 adults i 13 nens
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de Cérvoles, el Vilosell, l'Albi i la boira, que fa dos dies que
amaga casa nostra. Continuant per l'itinerari marcat,
comencem el descens per la cara nord. Entre els conglomerats
de còdols arredonits característics de la Llena, pi roig, roures
de fulla petita, boix grèvol... La canalla tresca entusiasmada
fins arribar als Calaixos de l'Eneldo, també anomenats els
Calaixos de l'Home Fe. Cal passar per escletxes de pedra no
aptes per a excursionistes de molt volum. La canalla riu:
sembla ser que a algú no li passa la panxa. Continuem: ara, per
accedir a un dels calaixos, cal arrossegar-se per terra. A dins,
una gran sala on cabem tots i uns metres més amunt un forat
per on entra la llum. Tota una aventura!
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Un laberint de
conglomerats

Abans de baixar cap a Vilanova, anem fins a la torre de guaita i
mirem el paisatge de la banda tarragonina.
Un cop a baix, encara som a temps de passejar per la Fira de la
Castanya.
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