
31a  CAMINADA POPULAR. 
Opció: Diumenge 6 de febrer de 2022 
En la primera opció, sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 
9 del matí i farem uns 11 quilòmetres i 550 mts positius, és a 
dir, caminarem al voltant d’unes tres hores i mitja. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Carrer Major, Can Coll, 
Raval Mas, Can Balasch de Dalt, riera, Can Rius, el Tabor, 
Creu del Querol, Can Balasch de Baix, Plaça de l’Ajuntament, 
Parc de Can Sostres. 
El camí estarà senyalitzat amb cintes. El mal temps no 
impedirà la sortida. Cal anar amb roba i calçat adequats. 
El preu d’inscripció inclou: esmorzar, obsequi record, 
consumició a l’arribada i participació en el sorteig dels Cistells 
de Sant Pau (amb productes propis de Torrelles). 

No es donarà gots, cal portar-los de casa. 
 
Opció: Altres dies, del 7 al 28 de febrer 2022 
Pel vostre compte. 
 
INSCRIPCIONS:    (fins dijous 3 de febrer).  
 
    A Nins i Nines.     Carrer Major, 28 
O A www.cetorrellenc.cat 
 
PREU:   
Grans 8 euros.    Petits 5 euros.    Socis del CET 4 euros. 
Agrairem que no espereu fins l’últim moment per fer la 
inscripció  
No hi hauran inscripcions el mateix dia 6. 
 
NOTA: El CET NO es fa responsable dels danys propis o a 
tercers que  puguin ocasionar durant la caminada. 
Els menors d’edat han d’anar sota la tutela d’un adult. 
 
 
Col·laboracions per al cistell de Sant Pau 
 
ECOLÒGICS FRUITS MONTMANY  CAL FORNERET 
LA PREMSA DELS MIXERRIS     CA LA FLORA 
DISTOP - CONDIS       CALÇATS MARTÍ     
LARRÒSTISSERIA        BERNABÉ - SANTI 
ÀNGELS ARMENGOL       MISTER COCK 
CAL VALLDERÚS            CAL QUIMET 
JOAN JUNCÀ MELIC                   NINS I NINES    
CA LA MARIA - Merceria        FORN VELL      
EL CELLER DE CAN BALASCH M. ROSA MUT 
BON AREA - GUISSONA        CALLUNA 
COOPERATIVA AGRICOLA      L’ESCULL  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31ena caminada de Sant Pau. 



RECORDEU: 
Opció: Diumenge 6 de febrer 
En aquesta opció, sortirem de la plaça de 
l’Ajuntament a les 9 del matí, amb el recorregut 
senyalitzat amb cintes. 

Opció: Altres dies, del 7 al 28 de 
febrer 
En aquesta opció teniu la possibilitat de fer la 
Caminada un altre dia, entre el 7 i el 28 de febrer, 
pel vostre compte. 
Un cop feta la inscripció rebreu el recorregut 
conjuntament amb el Justificant de 
Participació que us servirà per bescanviar-lo per 
l'esmorzar i per l'obsequi recordatori als 
Establiments Col·laboradors. 
  
I ara... 
 
Dedicada al sol... 

Sol, solet   sol, solet 
vine'm a veure   vine'm a 
veure 
vine'm a veure   que tinc fred 
 
Durant segles i segles hem adorat el sol, l’hem 
venerat i l’hem fet servir. 

Si, hem orientat les cases segons el sol, hem 
buscat les terres més assolellades per conrear-
les...                  

I el sol també ens ha servit per marcat l’hora, el 
dia, el temps... 

En el recorregut d’enguany passarem per camins 
que seguiran les diferents vessants de la 
muntanya; la cara nord, ombrívola, emboscada, 
molsa, lianes, sotabosc tancat... i la cara sud, més 
seca, amb vegetació més esclarissada i amb més 
cultius... 

Durant el recorregut també podrem veure alguns 
rellotges de sol, si, de sol, màquines simples que 
marquen el temps, temps que també queda 
assenyalat per les seves inscripcions i llegendes. 

A can Coll, a cal Conill, a tot el rabal Mas (tot i que 
no hi passarem), a Can Balasch de Dalt (agraïm 
les facilitats que ens han donat per passar-hi) i 
can Balasch de Baix.... masies que ens 
transporten a un mon canviant i que ens fan 
pensar que el d’ara també canviarà uns anys 
enllà... 

Avui, immersos en un mon tecnològic, se’ns fa 
estrany en el camí recorregut fins aquí, per això 
aprofitem el temps de la caminada per gaudir-ho i 
pensar en com seguirem necessitant del sol, que 
ens segueixi escalfant cada dia, encara que ja no 
ens calgui que ens marqui l’hora.                 

Sol, solet   vine'm a veure... 

Finalment la caminada ens portarà a la carena del 
Tabor, talaia que ens deixarà contemplar a una 
banda Torrelles i les muntanyes que la 
emmarquen; ( el Puig Vicens, la Penya del Moro, 
el Turo de la Bruguera...) i a l’altra, contemplarem 
Sant Climent i les seves; la Costa Fustera, Sant 
Ramon i, més lluny, el Delta i el mar. 

Seguim, trobarem la creu del Querol, cruïlla de 
camins on trobem sempre gent que ve del 
voltants, de Sant Boi, Santa Coloma, Sant Vicenç, 
Sant Climent o també Torrelles... 

Nosaltres prendrem direcció Torrelles, altra cop 
per la cara nord de la carena, altra cop a l’ombra, 
gaudint de la frondositat fins arribar a Can Balasch 
de Baix per poder rebre altra cop els rajos solars, 
com rellotges de sol mòbils, “jo sense tu no 
serveixo de res”... 

       

A més, recordeu que: 

- Gots;   Cal que cada un es porti el seu got. 
 
- Gossos;  Si algú porta gos, ell és el seu 
responsable i cal que el porti lligat en tot 
moment. 
 
 
 
 
 
 
 
A la Muntanya ves-hi segur, federa’t 
 
Correu electrònic: cet@cetorrellenc.cat 
 
Web: www.cetorrellenc.cat 
 
Amb el suport de: 

 

Per qualsevol problema durant el recorregut 

truqueu als telèfons:                                                                                          

Organització:     617 152 836  -  619 759 483                                 

Policia local:      93 689 10 00  


