
14a CAMINADA POPULAR. 
Diumenge 30 de gener de 2005 
 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i 
farem uns 12 quilometres, es a dir al voltant d’unes quatre 
hores. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament. Can Reinal, Penyes de 
Can Riera, La Sitja, cim del Puig Vicenç, Serrat de Can 
Güell, Penya del Moro, Torrelletes, Can Pi, Can Coll i 
acabarem al Parc de Can Sostres. 
El camí estarà senyalitzat. 
El mal temps no impedirà la sortida.  
Hi haurà cotxe escombra a llocs adients per a qui ho 
necessiti. 
El preu d’inscripció inclou esmorzar, obsequi record, 
vermut a l’arribada i participació en el sorteig del Cistell de 
Sant Pau (amb productes propis de Torrelles). 
NOTA: El CET NO es fa responsable dels danys propis o a 
tercers que puguin ocasionar-se durant la caminada. Els 
menors d’edat han d’anar sota la tutela d’un adult. 
 
INSCRIPCIONS:   
A Foto Ma Rosa. Carrer Major 47, telf. 936891211 
(fins dissabte 29).  
Fent l’ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607 
(indicant nom i numero de participants, fins 
divendres 28) 
PREU:   
Grans 6 euros. Petits 5 euros. 
Socis del CET 4 euros. 
Agrairem que no espereu fins l’últim moment per fer la 
inscripció. (si aquesta es fa el mateix dia de la 
caminada pot haver-hi limitacions pel que fa als 
entrepans i els obsequis, i el preu són 8 euros ) 
 
Col·laboracions per al cistell de Sant Pau 
CA LA FLORA      NARCÍS 
CAL FORNERET     CAL MERO 
DISTOP-CONDIS     CAL SASTRE 
MAS SEGARRA     JAUME MAS 
ANGELS ARMENGOL     MISTER COCK 
CAL VALLDERÚS          CAL QUIMET 
QUEVIURES CA LA PILI    CAN CAROLA 
FRUITS CAMPDERROS    FORN VELL 
El CELLER DE CAN BALASCH  
Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net 
Web :  http://cet.eresmas.com 

 
Agraïm l’ajut desinteressat de tots els que 
col·laboren en fer els entrepans, conduir cotxes 
escombra, preparar el vermut, ..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Us volem presentar un any mes la Caminada de Sant 
Pau, la que fa 14. 
Es tracta d’un recorregut ambiciós, ja que volem fer els 
dos cims més alts de Torrelles, el Puig Vicenç (468 mts) 
i la Penya del Moro (466 mts) però, a més, té un 
significat especial per a nosaltres: vol ser la presentació 
del nostre Petit Recorregut. Sí, a Torrelles també en 
tenim un. Es tracta del PR-C162, nom tècnic, que 
popularment  es coneix com a “Ruta del Sol Blau”. 
Des del Centre Excursionista vam 
voler respondre a la invitació feta 
pel  Consorci de Turisme de la 
Generalitat i pel Consell Comarcal 
d’incloure un recorregut pel terme 
de Torrelles dins de la Xarxa de 
Senders del Baix Llobregat, en  
coordinació amb altres senders de 
Petit Recorregut (identificats amb 
senyals grocs i blancs) d’arreu del 
País i completant la trama dels 
GR (Grans Recorreguts), aquests 
amb les conegudes senyals 
vermelles i blanques que tots hem 
vist i seguit un dia o altre. 
 
Com dèiem, vam voler aportar un 
itinerari que permetés veure 
Torrelles des de tots els angles i 
vam creure que el més adient era 
recuperar la ruta que va ser 
oberta el 3 d’abril del 1985 pel 
Josep Pañella, el Jordi Martí i el 
David Macia i que van batejar 
com “Travessa del Sol Blau”. És 
una ruta que recorre íntegrament 
tot el perímetre del terme del 
nostre poble passant pels punts 
més alts.  
Us presentem, doncs, aquest PR (Petit Recorregut), 
que s’ha fet adaptant l’antiga ruta, massa llarga (ara 
té una llargada total de 19,50 kms), però mantenint 
la major part de punts de pas. Es tracta d’un 
recorregut circular que surt i arriba a la plaça de 
l’Església, que tant podem fer en el sentit de les 
agulles del rellotge com a l’inrevés. Aquest últim 

sentit potser és el més lògic (guanyar les alçades del 
Puig Vicenç i la Penya del Moro per anar, després, 
planejant per la resta de les carenes i tornar a 
Torrelles pel Mont Tabor i la Creu del Querol). 
Però no us espanteu, no us proposem de fer-lo tot 
aquest any. 
Només en volem fer un tros. Si algun avantatge té 
que sigui circular és que podem tornar al poble en un 
moment o altre sense haver d’arribar al final. 

 
De moment podrem resseguir el traçat, degudament 
senyalitzat amb les marques oficials fins a la Penya 
del Moro, després d’haver trepitjat  el Puig Vicenç.  
Des de la Penya del Moro tornarem a Torrrelles -
deixant per una altra ocasió la resta del PR-162- per 
una drecera per sobre Torrelletes, fins Can Pi i 
creuant les Planes de Can Coll. Resseguirem 
corriols que us deixaran un bon regust d’aventura. 

Aquest any seran uns 12 km, amb un fort desnivell.  
Però no us amoïneu. Com sempre, tindrem a punt 
l’esmorzar per recuperar forces, i totes les persones 
que considerin excessiu fer cim (tant al Puig Vicenç 
com a la Penya del Moro) podran evitar-ho seguint 
les variants que hi haurà indicades. 
Tot i que sempre us ho recordem abans de sortir, 
volem remarcar els advertiments necessaris perquè 
tot vagi bé. 

 
 Respecte absolut per 
l’entorn, ni un paper, got o 
deixalla a la muntanya 
(malauradament podreu veure 
alguns llocs malmesos per 
“irresponsables”). Si cal, 
tornem els residus a casa i ho 
llencem a la brossa selectiva. 
 Respecte absolut pel 
bosc i pels conreus, són la 
feina i l’esforç del vostre veí 
pagès. 
 Compte amb els 
menors d’edat, han d’anar 
acompanyats d’un adult, ja que 
l’organització no se’n fa 
responsable. 
 Obriu ben bé els ulls 
per veure tot els que us ofereix 
la nostra Ruta, des del mar fins 
al Montseny, des del Garraf 
fins a Collserola moltes 
vegades per estrets camins 
que s’obren pas entre arbres i 
matolls i que cal trepitjar una 
vegada i altra per evitar que es 
perdin.  

 
Gaudim-ho i preservem-ho tots. 
Bona caminada de Sant Pau. 
 


