
12a CAMINADA POPULAR. 

Diumenge 2 de febrer de 2003 
 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les nou del matí. 
Recorregut estimat en una mica més d’onze quilometres, 
es a dir al voltant d’unes quatre hores. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Cementiri, Penyes de 
Can Riera, on esmorzarem i el Remei. La tornada la farem 
per Can Rafols, Can Casanovas, Camp de Futbol i 
acabarem al Parc de Can Sostres.  
El camí estarà marcat amb petjades. 
El mal temps no impedirà la sortida. 
Hi haurà cotxe escombra, en llocs estratègics, per a qui ho 
necessiti.  
El preu d’inscripció inclou esmorzar, obsequi recordatori, 
vermut a l’arribada i participació en el sorteig del cistell de 
Sant Pau (amb productes propis de Torrelles) que es farà 
a l’hora d’esmorzar (a les Penyes de Can Riera).  
NOTA: El CET NO es fa responsable dels danys propis o a 
tercers que es puguin ocasionar-se durant la caminada. 
Els menors d’edat han d’anar sota la tutela d’un adult. 
 

INSCRIPCIONS:   
Foto Mª Rosa. Carrer Major, 47 
Tel. 936891211 
 
PREU:   
Grans 5 euros. Petits 4,20 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 poden haver-hi limitacions pel que fa als 
entrepans i els obsequis i el preu són 6 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     CAL BADÓ 
CAL VALLDERÚS          MISTER COCK 
QUEVIURES CA LA PILI    CAL QUIMET 
FRUITS CAMPDERROS    CAN CAROLA 
El CELLER DE CAN BALASCH   FORN VELL 
Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net 
Web : www.geocities.com/cet20anys 
 

Agraïm l’ajut desinteressat de tots els que 
col·laboren, en fer els entrepans, cotxes 
escombra, preparar el vermut, ..    
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Si llegiu aquestes línies, molt probablement 
és perquè, enguany, potser també fareu la 
Caminada Popular de Torrelles. 

 

Mentre preparàvem l’itinerari, hem 
recorregut diverses vegades els camins 
d’aquestes muntanyes buscant el camí mes 
fàcil, més atractiu, més adient perquè tots 
poguessiu gaudir-lo. 

Anant tots junts podreu veure els canvis de 
paisatge, de l’urbà al conreu: fruiters, 
cireres sobretot i, desprès, el bosc. I més 
enllà la ciutat. Podreu fixar-vos també en la 
carretera, en les línies d’alta tensió. (Us 
havíeu adonat de quantes línies elèctriques 
creuen el nostre terme?) Podreu compartir 
el porró de vi i la cullereta per al cafè. 
Podreu conversar amb els veïns que també 
han vingut i amb qui no sempre coincidiu 
pel carrer. Podreu parlar de si aquest hivern 
ha glaçat ja no sé quants dies, ...... 

 

Ara bé, també ens agradaria que un altre 
dia sortíssiu sols, o només dos o tres i, 
aleshores, el vostre caminar esdevingués 
un radar que captés, al seu voltant, el 
silenci, el misteri d’un camí perdut encatifat 
per la molsa, la incertesa de trencar el camí 
principal per un petit sender que surt a mà 
esquerra i que no sabeu a on us portarà. 
Seguiu-lo i, si cal, torneu enrera. Potser 
descobrireu un racó mig perdut i, allà, sols, 
trobareu un minúscul camp i us fareu creus 

que algú el treballi. Potser un grapat de 
velles pedres amuntegades us duran a una 
antiga cabana de pedra seca. Potser 
sentireu una remor llunyana, com si algú us 
parlés a cau d’orella, que apagarà per uns 
moments el soroll, també llunyà però 
sempre omnipresent, dels cotxes. Potser 
creuareu un rajolí d’aigua de les últimes 
pluges  que té els dies comptats... 

 

Quan us aneu fixant en totes aquestes coses 
notareu com el vostre interior es carrega 
d’una força positiva i pensareu que podríeu 
anar, caminant, fins a la fi del món. 

 

 
 


