16a
16a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 28 de gener de 2007
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i
farem uns 12,5 quilometres, es a dir al voltant d’unes
quatre hores.
Recorregut: Plaça Ajuntament, Cal Ticu, Barraca de Cal
Masià, Celler del Termes, Coll de Can Nicolau, Can
Bruguera, Puig d'Endi, Can Rius, Mont Tabor, Creu del
Querol i Parc de Can Sostres.
El camí estarà senyalitzat.
El mal temps no impedirà la sortida.
Hi haurà cotxe escombra a llocs adients 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 es puguin ocasionar-se durant la caminada.
Els menors d’edat han d’anar sota la tutela d’un adult.

INSCRIPCIONS:
A Foto Ma Rosa. Carrer Major 47, telf. 936891211
(fins dissabte 27).
Fent l’ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607
(indicant nom i numero de participants, fins
divendres 26)
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 poden haver-hi limitacions pel que fa als
entrepans i els obsequis i el preu són 8 euros )

Col·laboracions per al cistell de Sant Pau
CA LA FLORA
NARCÍS
CAL FORNERET
CAL MERO
DISTOP-CONDIS
CAL SASTRE
JAUME PAÑELLA
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, ..

Un any més la caminada de Sant Pau es posa
en marxa.
Tots preparats, ben calçats i, si cal, ben
abrigats (som al gener i hi ha racons que poden
estar gelats a primera
hora del matí).

passat vam fer tot el seu recorregut integral en
menys de cinc hores (marxa que tornarem a fer
el 25 de març proper, hi esteu convidats), i això
que tota la ruta té una llargada de quasi vint
quilometres.

Sortirem de la Plaça de
l'Ajuntament, a peus
del nostre Ateneu, en
procés de remodelació
total, i pujarem tot el
llarg del nostre carrer
Major, fins Can Coll
(sense paraules).
Seguirem cap el Raval
Mas per la carretera
(compte amb els
cotxes) i pujarem fins
el coll de Can Pi. Des
de aquí baixarem a
buscar la carretera que
duu a Torrelletes, la
creuarem (compte de
nou) passarem per
Can Nicolau, i ens
enfilarem per boscos i
camins, per sota de les
enigmàtiques Penyes
de Can Nicolau, fins
Can Bruguera, bé el
que queda de Can Bruguera.
Des d'aquí enfilarem el tram del PR-162, petit
recorregut de la Ruta del Sol Blau.
Molts recordareu que fa dos anys vam iniciar
aquesta mateixa Ruta del Sol Blau i vam pujar
al Puig Vicenç i la Penya del Moro, i l'any

permetrà veure a la nostra dreta el Delta del
Llobregat i el mar i a la nostra esquerra part del
recorregut ja fet (Can Pi i el seu coll a primer
terme), les nostres muntanyes més
característiques (el Puig Vicenç, la Penya del
Moro i el Turó de la
Bruguera, per sobre
Torrelletes) i, més lluny, els
perfils de Montserrat, la
Mola de Sant Llorenç, el
Matagalls i, fins i tot molt
més lluny. el Cadí i els
Pirineus, blancs potser?.
Deixem les presses del dia
a dia de banda i gaudim del
pas a pas, de la conversa
amb el del costat i d'obrir
els ulls al que ens queda
encara per gaudir.
Ah!!, i recordeu que al Parc,
a l’arribada, hi ha el vermut,
l’obsequi record i els cistells
de Sant Pau que haurem
rifat mentre esmorzàvem.
Us desitgem una bona
caminada.

La Ruta del Sol Blau segueix des de la Penya
del Moro per el pla de l’Alzina, a Begues, passa
per sota la Roca del Barret i arriba a Can
Bruguera on, com hem dit, el reprendrem fins al
seu final (que es el seu inici).
Des de Can Bruguera prendrem la carena, i ens

Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als telèfons
de l’organització: 617 152 836 - 667 509 255 - 619 759 483.

