20a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 30 de gener de 2011
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i
farem uns 14 quilòmetres, és a dir, caminarem al voltant
d’unes quatre/cinc hores.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Carrer Major, Raval
Mas, Can Güell, Carena (esmorzar), Font del Ginebró,
Forn de Calç, Vall d’Arús, Camí del Puig Vicenç, La Sitja,
Penyes de Can Riera, Creu de Sant Pau, Carrer
Bellavista, Carrer Major 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 al quilòmetre 9,50 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.

INSCRIPCIONS:
Botiga Quises. Carrer Major 47, tel. 936891211 (fins
dijous 27).
O fent l’ ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607
(indicant nom i número de participants, fins
dijous 27, 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
EL REBOST DE LA JÚLIA
QUISES

Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net
Web: http://cet.eremas.com
Amb el suport de l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat

Una nova caminada per la Festa Major de Sant Pau,
la vintena edició, tota una tradició.
A Torrelles encara arrosseguem els efectes de la
terrible ventada del Sant Pau del 2008 i queden
camins perjudicats pels arbres que aquell dia van
caure. Però si sortiu a caminar segur que haureu vist
que molts d’aquests camins no renuncien a seguir
sent camins, a mantenir el seu paper de lloc de pas.
Al costat dels arbres que barren el pas es pot
resseguir el traç que van deixant persones que s’han
atrevit a internar-se en la selva de troncs, llargs tions
nadalencs, gent que va obrint camí passet a passet.

I podreu observar antics murs de pedres, un
abeurador a peu de camí, una font, un forn de calç,
al fons la Serra de Montserrat, Sant Llorenç .... i més
a prop, cases que s’enfilen per les carenes, qui sap si
fora de lloc.

Esperem que gaudiu de la 20ª Caminada de Sant
Pau. Com sempre, us convidem a què no sigui una
activitat puntual, us animem a què hi torneu, al
vostre aire, amb total llibertat d’anar al nord o al sud,
agafant un camí i trencant per un altre i un altre i un
altre… Un de conegut, un altre d’inèdit. Total, a
Torrelles no ens podem perdre. O si?.

Aquest any volem portar-vos de nou per pistes i
camins recuperats fins traspassar la carena que marca
la frontera entre Torrelles i Vallirana, que uneix el
Puig Vicenç i la Penya del Moro.
Feu volar la vostra imaginació i intenteu endevinar la
vida dels nostres avantpassat, els treballadors de la
terra, pastors, boscaters que intentaven superar les
seves pròpies crisis econòmiques i subsistir dia a dia
travessant aquests mateixos camins d’avui per anar
amunt i avall…..

Així podreu passar com per sobre
ganivet, girar el cap a banda i banda, i
primera vegada en tots els recorreguts
nous camins a l’entorn de la carena
Esquerdada i la Vall d’Arús.

el tall d’un
trepitjar, per
fets fins ara,
de la Penya

Us presentem un recorregut de contrastos,
geològicament passarem per terrenys argilosos i
calcaris (terres vermelles i terres blanques), per
camps de conreu (d’abandonats, cada dia més), per
boscos, per zones de matolls i plantes mediterrànies
(gatoses, romaní, ginebró), per zones humides i per
zones asolellades.

Cal tornar a casa i tornar a veure el perfil
reconeixible del Mont Tabor, la lluentor del mar per
sobre la serra. També, quin remei, les torres d’alta
tensió, peatge de modernitat i comoditat. No us
passa que com que sempre hi són sembla que les
esborrem mentalment i ja no les veiem?, serà una
il·lusió òptica?. No sentiu el rum-rum de la
motoserra del veí que no para de fer llenya cada cap
de setmana? Som tan humans!.

No badeu massa estona i torneu a fixar-vos on
poseu
els
peus,
no
fos
cas
que
ensopeguéssiu.

Agraïm l’ajut desinteressat de totes les persones
que col·laboren fent els entrepans, el cafè, duent
els cotxes escombra, preparant el vermut...
NOVETAT: Aquest any reduïm residus. Per evitar
generar massa deixalles us donarem un GOT
reutilitzable. No el llenceu 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.

Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als
telèfons:
Organització: 617 152 836 - 619 759 483 Policia local: 936891000

