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EXCURSIÓ PER LA SERRA LA LLENA 

Ascensió a la Tossa (1.023 m) 

i a la Punta Curull (1.021 m) 

des de Sant Miquel de la Tosca 

Visita a les escletxes i la cova dels Calaixos 
Dia: DIUMENGE 26 D’OCTUBRE DE 2014  

Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: Aparcament del Mc Donalds (Vilanova i la Geltrú) 

    
Coordinadors de la sortida: 

Francesc Agulló (652333883), Miquel Fernandez (649290270) i Joan Raventós (696373454) 

Horaris previstos: 

8.00 h - Sortida des de l’aparcament del Mc Donalds (ronda Europa) 

9.15 h - Arribada al Vilosell. Esmorzar. 

10.00 h - Sortida del Vilosell. 

10.15 h - Arribada a Sant Miquel de la Tosca. 

10:30 h - Inici de l’excursió cap a la Tossa. 

11.45 h - Arribada al cim de la Tossa. 

12.15 h - Carena de la Tossa. Escletxes i cova dels Calaixos. 

13.15 h - Punta Curull i baixada. 

14.00 h - Arribada a Sant Miquel de la Tosca. Dinar. 

16:00 h - Retorn cap a Vilanova i la Geltrú 



 

Resum de l’itinerari: 

Sant Miquel de la Tosca - Collet de la Transllena - Obaga i carena de la Tossa - Cim de la Tossa (1.023 m) - 

Carena principal - Sender dels Calaixos - Cova dels Calaixos - Carena principal - Collet - Cim de la Punta 

Curull (1.021 m) - Collet - Camí PR - Sant Miquel de la Tosca. Longitud: 7 km. Desnivell: 380 m. 

Opció Menuts: Sant Miquel de la Tosca - Collet de la Transllena - Cim de la Tossa (1.023 m) - Carena 

principal - Collet - Camí PR - Sant Miquel de la Tosca. Longitud: 6 km. Desnivell: 300 m. 

Com arribar fins a Sant Miquel de la Tosca: 

Sortim de Vilanova per la C-32 que prenem en direcció sud (peatge de 2,07 €). A l’alçada del Vendrell, 

continuem per l’AP-2 en direcció Lleida. Deixem l’AP-2 a la sortida 8 (Albi/Vinaixa). Després del peatge 

(7,60 €), girem a mà esquerra per la LP-7032 (L’Albi, Vinaixa, N-240). Passem pel costat de l’Albi i 

continuem en direcció Vinaixa. Poc més enllà, prenem a mà dreta la carretera LP-7013 (LP-7013, El Vilosell, 

La Pobla). Al Vilosell, aparquem el vehicle a la plaça de Sant Sebastià, on esmorzarem (hi ha el Bar Centre El 

Vilosell, tel. 973050054/626993977). En acabat, prosseguim per la LP-7013. A 1,4 km del Vilosell, prenem a 

mà esquerra una pista forestal (St. Miquel de la Tosca), travessem un torrent i no deixem el camí fins a 

l’àrea de lleure de Sant Miquel de la Tosca, on aparcarem els vehicles. 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Hi ha diversos trams de camí que són ombrejats i inclinats, tant de pujada com de baixada. En aquests 

trams hi sol haver força humitat. Cal vigilar a no relliscar. 

Abans d’arribar a la Tossa cal circular per un sender sense cap dificultat però que discorre pel caire d’una 

cinglera. Cal parar compte, sobretot amb els menors. 

La zona dels Calaixos és també humida i, de vegades, relliscosa. Tot i que no té cap dificultat remarcable, 

cal parar atenció a l’hora de circular-hi. Per entrar a la cova dels Calaixos cal gatejar uns metres. A l’interior, 

cal vigilar de no picar amb el cap contra el sostre, que és una mica baix. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en 

benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot 

córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i 

que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar (esmorzarem al Vilosell). Hi ha bar. Caldrà portar el dinar (dinarem a 

l’àrea de lleure de Sant Miquel de la Tosca). Hi ha fonts i taules de pedra per fer pícnic. 

Aigua: En trobareu a la plaça del Vilosell (on esmorzarem) i també a Sant Miquel de la Tosca. 

Roba d’abric: A plena tardor, pot ser que la temperatura sigui una mica baixa. Convé portar roba d’abric 

i un impermeable per a la humitat i per parar el vent. Si hi fa sol, pot ser que hi faci una mica de calor. 

Llavors convé protegir-se’n amb un barret, sobretot prop de la zona de la carena, i posar-se crema solar.  

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Altres: Porteu una llanterna o frontal per poder observar l’interior 

de la cova dels Calaixos. 



 

Descripció de l’itinerari: 

Extret de l’article “La Tossa, el sostre de les Garrigues” publicat a la revista Descobrir Catalunya 124 amb incorporacions posteriors. 

Itinerari revisat sobre el terreny els dies 5 i 11 d’octubre de 2014. 

La Tossa (1.023 m), cota màxima de les Garrigues, és al vessant nord de la Serra la Llena, abocada als 

fondals de Sant Miquel de la Tosca i el Vilosell. La carena principal ens duu a les escletxes i la cova dels 

Calaixos, d’un gran caràcter. Més enllà, a les envistes de Vilanova de Prades, hi ha l’emblemàtica Punta 

Curull (1.021 m) molt visitada pels excursionistes. Es tracta d’una excursió d’aquelles que satisfan, 

adequada per fer amb infants per la diversitat de paratges i d’indrets a visitar: Sant Miquel de la Tosca i les 

Fontetes, els alzinars i pinedes dels comellars de la Llena, les talaies dilatadíssimes de la Tossa i la Punta 

Curull, amb l’afegit dels Calaixos, un seguit d’escletxes i coves que són la cirereta d’aquest circuit. 

A Sant Miquel de la Tosca trobem l’església, una àrea de lleure amb taules de pícnic i les fonts que donen 

cabal al riu Set, que neix en aquestes latituds i corre tot sol fins al Segre. 

Iniciem la ruta a l’esplanada de l’aparcament, per un sender 

que neix arran d’un aixopluc i que s’enfila de valent pel costat 

d’un fondal. Cal prendre-s’ho amb paciència, perquè la 

pujada és intensa. Acabarem per travessar el fondal i 

continuarem pujant per un pendent atarterat, de pedres 

fines. El panorama es va eixamplant cap al nord. Més amunt 

fem un flanqueig per damunt d’unes roques i passem arran 

d’unes escletxes naturals i alguna boca d’avenc. Seguint fites 

de pedra, assolim una carena rocallosa (REAGRUPAMENT) 

que s’alça damunt un fondal cobert de vegetació. Continuem 

per un pas entre dues roques i entrem al bosc. El pendent se suavitza una estona i més enllà torna a pujar. 

Si ens hi fixem, veurem exemplars de pi roig. Aviat passem arran d’una antiga construcció de pedra seca 

enrunada. 

Collet (883 m). Hi ha un pal indicador de la ruta Transllena. Deixem el camí que baixa per l’altre vessant i 

prenem el que trenca cap a l’esquerra, ben definit, que s’alça per un bosc espès i assoleix un altiplà. 

Carena. (REAGRUPAMENT) El panorama s’obre. Davant mateix veiem les antenes que hi ha instal·lades a la 

carena. El camí fa un revolt marcat a mà dreta i el deixem per agafar un sender a mà esquerra (fita de 

pedres) que segueix la silueta del cingle. Cal vigilar a no caure-hi. L’obaga de la Tossa és un bosc molt 

frondós que s’enfila pel fondal. A mesura que pugem, anem veient una torre de guaita a la nostra dreta. 

Aviat anirem a parar a una pista ampla. La travessem i ens enfilem per un sender cap al cimet que veiem a 

prop, coronat per una torre de guaita. Unes escales 

metàl·liques ens hi ajuden. 

Cim de la Tossa (1.023 m). El panorama és molt extens 

sobre el carener de la serra la Llena, el Montsant i les 

muntanyes de Prades. Cap al nord, la plana lleidatana, el 

Montsec i el Pirineu. 

Per continuar, tornem fins a la pista i la seguim en 

direcció a les antenes. El camí és ample i planer, i va 

avançant cap a llevant. Deixem algun trencall a mà dreta 

que va cap a les antenes i continuem recte. 

 



 

Sender dels Calaixos. A mà dreta tenim una esplanada. Nosaltres anem a 

mà esquerra, per un sender senyalitzat amb marques de pintura groga en 

forma de ferradura. Fem un curt flanqueig a l’esquerra i ens entaforem 

per una escletxa. Seguirem senyals grocs pel peu de la cinglera i ens hi 

endinsarem en un parell de punts per conèixer les escletxes dels Calaixos, 

amb parets de roca a banda i banda i molts exemplars de líquens, grèvol i 

plantes enfiladisses que aprofiten les condicions climàtiques especials per 

viure-hi. 

Cova dels Calaixos. És al final del 

recorregut, envoltada de parets de 

roca. Per entrar-hi, cal gatejar, però a 

l’interior el sostre és més alt i permet 

incorporar-se. Hi ha diverses escletxes per on entra la llum exterior i 

algunes formes curioses de la roca. 

Després de la visita, anem enrere i retornem a la pista de carena. 

Pista de carena. La prenem a mà esquerra fins a un coll, on el camí gira i comença a baixar. En aquest 

collet, deixem la pista i prenem un sender a mà dreta que s’enfila per la carena. Poc més enllà baixa i 

s’ajunta a un altre sender. Al fons de la vall veiem un càmping i algunes cases de Vilanova de Prades. 

Caminem i anem pujant cap a un turó proper. 

Punta Curull (1.021 m). Un dels cims més emblemàtics de tota la 

Serra la Llena. Hi trobem un pal indicador amb el nom del cimet i un 

pessebre metàl·lic al seu peu. A ponent, seguint la carena de la serra, 

veiem la Tossa, d’on venim. Cap al sud hi ha la carretera que s’enfila 

cap a les Muntanyes de Prades. Al nord, la vista panoràmica és molt 

extensa fins al Pirineu. Tornem enrere pel mateix sender. En trobar el 

trencall de senders, però, prenem el de l’esquerra, que discorre per 

sobre una cinglera. 

Collet. Ara sí que prenem la pista de baixada. Al final d’un revolt 

baixador a mà dreta, deixem la pista ampla i prenem un altre camí, a 

mà esquerra. Baixem per una zona d’alzinar. El camí és pedregós, 

però ample. Hi anem veient senyals de pintura blava i també antics 

senyals de PR (blanc i vermell). 

Esplanada oberta. Veiem la torre de guaita de la Tossa més amunt, a 

la nostra esquerra. En aquest punt finalitza el camí que dúiem i, tot recte, continuem per un sender 

(senyals de pintura de PR i fita de pedres) que s’esmuny pel bosc tot decidit. La baixada és pronunciada i en 

alguns trams el sender està erosionat per l’aigua de la pluja. Al cap d’una estona, el sender va flanquejant a 

mà dreta. 

Pas de roca. Es tracta d’un indret rocós i aeri, però sense dificultat. A mà esquerra tenim el clot boscà i 

profund on hi ha Sant Miquel de la Tosca, que encara no veiem. Continuem pel sender, que torna a baixar 

fort pel bosc. 

Sender transversal. Hi trobem uns senyals metàl·lics a peu de sender. Anem a mà esquerra. El caminet 

guanya alçària per superar un collet. Anem veient estrats de conglomerat que tanquen la clotada de Sant 

Miquel. Passat el collet, iniciem la davallada. Aviat veiem els arbres riberencs i els xiprers de Sant Miquel. 

Sant Miquel de la Tosca. Hi arribem pel costat del temple. Finalitzem l’excursió en aquest punt. 



MAPA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs.  

Els nens i nenes que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                             
1  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 
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