24a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 1 de febrer de 2015
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i farem
uns 15 quilòmetres, és a dir, caminarem al voltant d’unes
quatre/quatre hores i mitja.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Can Roig, Torrent de Can
Valent, Turó de Can Riera, Boscos de Can Sala, Santa Maria
de Cervelló,Can Sala de Baix, Coll de Can Riera, Penyes de
Can Riera, Can Valent, Creu de Sant Pau i Parc de Can
Sostres.
El camí estarà senyalitzat amb cintes.
El mal temps no impedirà la sortida.
Cal anar amb roba i calçat adequats.
Hi haurà cotxe escombra però només en cas de necessitat.
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).
No es donarà gots de plàstic.
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.
Si porteu gos haurà d’anar lligat durant tot el recorregut.

INSCRIPCIONS:
A la Quises.
Carrer Major 47, tel. 936891211 (fins dijous 29).
O fent l’ ingrés al c/c: ES23 2100 0279 5801 0039 6607
(indicant nom i número de participants, fins dijous
29, i portant el justificant a la sortida)
PREU:
Grans 8 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 el
preu serà de 10 euros i pot haver-hi limitacions pel que fa
als entrepans i als obsequis).

Col·laboracions per al cistell de Sant Pau
CA LA FLORA
En NARCÍS
CAL FORNERET
CAL MERO
DISTOP - CONDIS
CALÇATS MARTÍ
JAUME PAÑELLA
JAUME MAS
ÀNGELS ARMENGOL
MISTER COCK
CAL VALLDERÚS
CAL QUIMET
CAN CAROLA
CAN PEROL
CA LA MARIA - Merceria
FORN VELL
El CELLER de CAN BALASCH M. ROSA MUT
BON AREA - GUISSONA
CALLUNA
QUISES
L’ESCULL
HERBOLARI SAJOLIDA
CA LA NEUS
WWW.BIRRETA.CAT

Correu electrònic: cet@cetorrellenc.cat
Web: www.cetorrellenc.cat
Amb el suport de

Enguany la 24ª Caminada de Sant Pau ens portarà
a Santa Maria de Cervelló.
Els que tinguin memòria recordaran que vam anar
l’any 2000, fa ja un bon grapat d’anys.
Hem recuperat el tríptic que vam fer per aquella
caminada i hem pensat reproduir-lo avui el mateix
escrit, no per mandra, sinò simplement perquè avui
es igualment vàlid. Aquí va:
- Hola!
-Hola! Un any mñes estem de Festa Major i estem de
caminada,
- Sí. I aquest any anem lluny, eh!
- Apa, apa. Total, Santa Maria de Cervelló està aquí
mateix.
- Si, es cert, però aixó que sigui en un altre poble
sembla que ho faci més lluny. I mira que és fàcil
d’arribar-hi!.
- Ja veus, hi ha una senyora pista per anar-hi.
- Si. Massa pista i tot, potser.
- Penso que deu ser per mantenir els camins en
condicions i que, en cas de necessitat, l’ADF i els
bombers puguin arribar als punts de difícil accés al
bosc, mñes que no pas per el seu ús com camí de trànsit
per a particulars.
- Si, realment la pista nomñes fa una esgarrapada al
bosc i d’aquí a un no res ni es notaran els arbres
arrencats o les terres remogudes.
- Ei!, has vist l’ermita, allà baix?. Caram ens queda un
bon tros! Però valdrà la pena arribar-hi, perquè ja des
d’aquí crida l’atenció.
- Sembla mentida en quins llocs anaven a construir
aquests avantpassats.
- De un’hi do.
- I al costat mateix hi ha una casa, oi?
- Si, és Can Sala de Baix. També hi ha Can Sala de
Dalt, la veurem als peus del Puig Vicenç al tornar.
- Doncs tant Can Riera com Can Sala són senyoles
cases.
- Son masos, quí hi vivien diverses generacions: pares,
oncles, fills, cosins I altra familia I també, a vegades,
mossos que ajudaven en les feines més dures al camp i

amb el bestiar. Eren Autosuficients i baixaven als
pobles poques vegades; per les festes…
- Com Sant Pau a Torrelles?.
- Sí, segur que sí.
Aquesta església de Santa Maria va se construida a
finals del segle X!. El seu estil és del primer romànic,
d’una sola nau encapçalada per un absis semicircular i
amb una porta de tradició renaixentista sota un frontó
triangular. Hi ha una imatge deteriorada que representa
un sant, potse Sant Esteve.
Sembla ser que abans d’aquesta ermita ja hi havia un
altre edifici; potser una petita ermita d’on poden ser les
restes de les tombes antropomòrfiques que podrem
veure excavades a a la roca.
- Antropo què?
- Sí, home, sí, que tenen firma del cos humà.
- Com les prehistòriques?
- Semblants.
- Caram!.
Ara agafarem un camí més simpàtic que ens obligarà a
anar en fila india,
Òndia, com es nota, a trossos, lèrosió de l’aigua!.
I a més, és curiosissim com canvia el terra; hem passat
per terres de llicorella, per la típica terra vermella que a
altres llocs torna a canviar…
- Sí, i tant, i a més hem pssat per camps treballats de
cirerers i olliveres. I per bosc.
Ens hem pogut fixar en les penyes de Can Riera, com
han sigut treballades pel vent fent formes capritxoses.
- Jo no me’n canso de mirar-les, em criden molt
l’atenció. Les trobo amb un encant quasi màgic.
Ja arribem a Santa Maria.
- Dons no ha sigut tant llarg!.
-Home!, hem de tornar!.
- Si, si, és clar. Espera, deixa’m que hgaudeixi del lloc.
Hi ha una bona vista dels voltants. Hi veig unes ruines
del castell de Cervelló, les tombes de que em parlaves,
els masos i, fins i tot, s’arriben a veure Molins de Rei i
la serra de Collserola.
Encara que durant el camí no hem vist ningú som a un
pas de la civilització, i en un no-res arribariem a
Cervelló. Fixa’t, aquí mateix hi ha les primeres cases de
les urbanitzacions.

- Sí, hi ha un bon contrast.
- Si ho veiéssim de nit encara ens cridaria més l’atenció
la diferència entre la foscor del bosc i les mil i una
bombetes que s’encenen per a tot arreu, inclús dalt de
les muntanyes.
- Si comencem el camí de tornada arribarem just per al
sorteig del cistell de Sant Pau.
- Jo m’ho prendre amb calma, que fa pujada.
- És de bon fer!.
- Si em toca a mi, el cistell, ja me’l guardaran.
- Amb això hi pots comptar.
- Dons vinga, tornem-hi.
En sembla que a aquest lloc hi vindré alguan altra
vegada.
- Endavant.

A més, recordeu que:
- Si algú porta gos, ell és el seu responsable i cal
que el porti lligat en tot moment.
- Cal que cada un es porti el seu got.
Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als
telèfons:
Organització:

617 152 836 - 619 759 483

Policia local:

93 689 10 00

A la Muntanya ves-hi segur, federa’t

