13a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 1 de febrer de 2004
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a dos quarts de deu
del matí. Recorregut d’uns deu quilometres, es a dir al
voltant d’unes tres hores i mitja.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Font del Porro, Creu
del Querol, Santa Bàrbara, on esmorzarem. La tornada la
farem per la Creu de Can Cartró 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 Santa Bàrbara).
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:
Directament: Foto Mª Rosa. Carrer Major, 47
Tel. 936891211
o
Fent l’ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607
(indica nom i número d’inscripcions)
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
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, cotxes
escombra, preparar el vermut, ..

La 13a caminada de Sant Pau ja ha arribat,
tot i que algú deia que era millor anomenarla 12+1 perquè el temps no ens fes una
mala passada.

i enfilarem cap a Sant Boi en busca del racó
conegut amb el nom de Santa Bàrbara, on
hi ha un antiga masia-castell del segle X,
actualment restaurant.
Aquí esmorzarem i recuperarem forces.

Com en anys anteriors, durant el passeig
recorrerem camins, per molts desconeguts,
que
ens
permetran
captar
vistes
panoràmiques sobre Torrelles, Santa
Coloma i Sant Boi, el delta del LLobregat, el
mar, l’ermita de Sant Ramon, Sant Llorenç
del Munt, Montserrat i el Pirineu nevat.

La tornada la farem enfilant un nou camí, en
part obert no fa gaire, que connecta les
antigues masies de Can Pubill - segle XVIII
- on encara podrem parlar amb el Sr. Brach,
que ens podrà explicar vells records del
seus veïns de Torrelles, i Can Palós, que
actualment està deshabitada tot i la seva
excel·lent situació. I amb pendents, com
sempre a Torrelles, seguirem pujant fins a
arribar a la creu de Can Cartró. Molt a prop
hi havia el Pi de Can Cartró. Era un gran i
vell pi mort que antigament servia de
referència per als vaixells que arribaven a
Barcelona. Un llampec va acabar amb ell a
principis del segle passat.
No us oblideu de verificar que, als peus de
la Creu, a cada una de les quatre cares, hi
ha els noms del quatre termes que allí
conflueixen: Sant Boi, Santa Coloma, Sant
Climent i Torrelles.

Passarem pel Mas Segarra. Veurem i
beurem a la font del Porro, font que ja
s’explotava a principis del segle passat,
havent-hi documentació d’aplecs i romeries,
amb el seu inconfusible edifici, i amb el seu
característic enrajolat referit a Sant Martí.
Pujarem a la carena per un delicat camí de
bosc i una vegada a dalt seguirem el
tallafoc fins a la Creu del Querol, cruïlla
amb els camins de Sant Climent i Torrelles,

I, després, tornarem a passar per la Creu
del Querol i agafarem el camí que fa
baixada, que ens portarà sense més
dilacions fins al poble, al parc de Can
Sostres.

