
10a CAMINADA POPULAR. 

Diumenge 28 de gener de 2001 
 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a dos quarts de deu 
del matí. Recorregut estimat en dotze quilometres, es a dir 
unes quatre hores. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Can Balasc de Baix, 
Creu del Querol, Carena, Estret de Roques (carretera), 
Sant Ramon i tornada a Torrelles pel mateix camí.  
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 
en acabar al Parc de Can Sostres (14 hores) .  
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. 
Preguem especial atenció als nens al creuar la carretera a 
Sant Climent. 

 
INSCRIPCIONS:   
Foto Mª Rosa. Carrer Major, 47 
Tel. 936891231 
 
PREU:   
Grans 750 ptes. Petits 600 ptes. 
Socis del CET 600 ptes. 
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) 
 

Col·laboracions per al cistell de Sant Pau 
CA LA FLORA   CAL CONILL 
CAL FORNERET  NARCIS 
CAL SASTRE   CAL MERO 
DISTP-CONDIS  FORN VELL 
MAS SEGARRA  EL CELLER 
CAN CAROLA   LA PLANA 
ANGELS ARMENGOL  JAUME MAS 
CAL VALLDERÚS       CAL BADO 
QUEVIURES CA LA PILI MISTER COCK 
CAN BALASCH DE DALT CAL QUIMET 
 

 

 
Agraïm l’ajut desinteressat de tots els que 
col·laboren, en fer els entrepans, cotxes 
escombra, preparar el vermut, ..    
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Ja fa deu anys que el 
CET organitza la 
caminada popular de 
Sant Pau amb la 
voluntat de passar un 
bon matí tots plegats  i 
conèixer indrets del 
nostre terme que d’altra 
manera probablement 
no hauríem trepitjat. 
 
Però, després de tantes 
caminades, Torrelles 
se’ns queda petit i, ja 
des de l’any passat hem 
decidit conèixer també 
els camins que menen 
cap als pobles que ens 
envolten.  
 
Vam començar amb 
l’ermita de Santa Maria 
de Cervelló, i enguany 
farem cap a una altra 
ermita: la de Sant 
Ramon.  
 
Situada al vèrtex dels 
termes municipals de 
Sant Boi, Sant Climent i 
Viladecans, dalt d’un 
turó pelat , l’ermita de 
Sant Ramon és 
accessible també des de 
Santa Coloma de  
Cervelló i Torrelles. La 
seva ubicació la 

converteix en un mirador 
privilegiat de la nostra 
comarca, des de Montserrat 
fins al mar i des de 
Barcelona fins al massís del 
Garraf  
 
Si ensopeguem un dia clar 
podem estar molta estona 
contemplant el panorama 
que se'ns obre al davant i 
que va canviant a mesura 
que canviem l’orientació de 
la nostra mirada (l’esquema 
que teniu en aquest mateix 
full us ajudarà a orientar-
vos) 
 
Així que ànim i a caminar !  
 
El camí es bo, esmorzarem 
a mitja ruta com deu mana i 
emprendrem la pujada final 
amb tota la nostra empenta. 
L’objectiu ve s’ho  val .  
 
I per acabar el pòrtic, us 
volem recordar que aquest 
any el CET fa vint anys. Ja 
tenim edat de merèixer i per 
celebrar-ho organitzarem 
més activitats obertes que 
mai, de les quals ja us 
anirem informant.  
 
Estigueu atents i ... 
Apunteu-vos. !    


