
21a  CAMINADA POPULAR. 
Diumenge 29 de gener de 2012 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i 
farem uns 12 quilòmetres, és a dir, caminarem al voltant 
d’unes tres/quatre hores. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Raval Parruca, Can 
Balasch de Baix, Creu de Can Cartró, Creu del Querol 
(esmorzar), Antic Camí St Boi a Torrelles, Boscos de Can 
Minyonet, Creu del Querol, Can Balasch de Baix 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 a la Creu del Querol 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. 
Si porteu gos haurà d’anar lligat durant  tot el recorregut. 
INSCRIPCIONS:   
A la Quises. Carrer Major 47, tel. 936891211 (fins 
dijous 26).  
O fent l’ ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607 
(indicant nom i número de participants, fins 
dijous 26, i portant el justificant a la sortida) 
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 el preu serà de 8 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 
CA LA NEUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net 
Web: http://cet.eremas.com  

 
Amb el suport de l’Ajuntament  
de Torrelles de Llobregat 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En acabar l’any, després d’encadenar una activitat 
darrera l’altra, tornem a donar-li voltes a un nou 
compromís: preparar el recorregut de la que ha de ser 
la propera caminada popular de Sant Pau.  

Mirant les possibilitats del territori, els camins per 
entrar i sortir del poble, la llargada, les pujades i 
baixades, on esmorzar….  I, clinc, salta una idea que 
ens permet gestar tot un itinerari que sigui adient. 

Aquest any, el “clinc” és la muntanya de la creu de 
Can Cartró, una talaia on coincideixen quatre termes: 
el de Torrelles i els veïns de Sant Boi, Santa Coloma 
i Sant Climent. 

I per què aquest punt?. 

En primer lloc perquè és a tocar de Torrelles i, per 
tant, el tenim a sobre nostre, només que aixequem el 
cap el podem veure. Però també perquè ara és 
possible arribar-hi, després de la neteja, arranjament i 
obertura d’un nou camí des del vessant de Sant Boi, 
després de temps en què per arribar calia saltar troncs 
o passar-hi per sota, convertint qualsevol passejada 
en una mena de gimcana on el premi era arribar al 
peu de la creu. 

  

També perquè l’esclarissada vegetal que ha patit la 
zona que envolta la creu ens ofereix ara una petita 
esplanada amb vistes sobre l’ermita de Sant Ramón, 
a la carena del Mont Tabor, a Sant Climent i al fons, 
el mar, el mar….  

I finalment, perquè el punt on trobem la creu de Can 
Cartró, que va se erigida al 1956, es d’aquells llocs 
on notes una energia que sembla que surt de la terra, 
energia acumulada d’altres temps en què en aquell 
mateix punt i havia plantat el pi de Can Cartró, un pi 
majestuós que servia de referència a les barques que 
havien d’entrar al port de Barcelona, d’altres temps 
en què aquell punt servia de lloc de trobada de la 
gent de la contrada i on es feien també aplecs. 

 

Per recordar aquells temps passats podreu llegir, amb 
la pàtina del temps, la lletra del goig que M. 
Goicoechea va publicar el 1962 en una reproducció 
que trobareu en aquell mateix punt. 

Seguint el nostre camí passarem per la creu del 
Querol, al coll del mateix nom, on esmorzarem, i 
enfilarem el camí antic de Sant Boi a Torrelles. 

Seguirem per l’anomenat bosc de Can Minyonet fins 
tornar a la pista carenera i d’aquí passejarem entre 

vinyes, ara camps de cirerers, del terme de Sant 
Climent.  

I aquí crida l’atenció l’enginy del pagès que abans 
construïa cabanes de pedra seca i murs i murets per 
aterrassar els terrenys, i ara construeix una curiosa 
arquitectura popular en escales,  casetes, coberts, 
sistemes de recollida d’aigua, amb què? Amb el que 
tenen més a ma, reciclant persianes, ferros, restes de 
llits, taules o cadires. 

Una vegada arribem al camí de Sant Climent a 
Torrelles pujarem a buscar, un altre cop, la creu del 
Querol per enfilar el retorn a Torrelles per Can 
Balasch de Baix i fins el Parc de Can Sostres. 

Si teniu curiositat en veure des de l’aire el recorregut 
de la caminada d’enguany us adonareu que haurem 
fet un giravolt com si haguéssim pres un compàs i 
haguéssim fitxat la punta just a la creu de Can Cartró 
mantenint-lo sempre al centre del nostre recorregut, 
però tot i això creiem que ha valgut la pena, què hi 
penseu? 

 Agraïm l’ajut desinteressat de totes les persones que 
col·laboren fent els entrepans, el cafè, duent els 
cotxes escombra, preparant el vermut...   

Aquest any tornem a reduïm residus. Per evitar 
generar massa deixalles portat el GOT de casa i 
estalviarem més de 1.200 gots d’un sol ús. Gràcies 
 
Recordeu: Cal portar calçat adequat a la marxa. 
Respecteu l’entorn i no llenceu cap deixalla. 
Compte en creuar els carrers. 
Els menors d’edat han d’anar acompanyats. 
Si portes gos, sempre lligat. 
 
Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als 
telèfons:                                                                                          
Organització:     617 152 836  -  619 759 483                                 
Policia local:   93 689 10 00  


