
15a CAMINADA POPULAR. 
Diumenge 29 de gener de 2006 
 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i 
farem uns 11 quilometres, es a dir al voltant d’unes quatre 
hores. 
Recorregut: Plaça Ajuntament, Can Roig, Les Rovires, Pla 
de les Bruixes, Montpedrós, Forn de Calç, Can Ràfols, 
Barraca de l'Estevet, Torrent de Can Reinal, Font de Can 
Gener, Plaça de l'Església 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 28).  
Fent l’ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607 
(indicant nom i numero de participants, fins 
divendres 27) 
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 
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 XV Caminada Popular de Sant Pau d’enguany 
coincideix amb el 25è aniversari de vida del nostre 
Centre Excursionista Torrellenc, el C.E.T. 
 
Aquesta és una de les activitats que organitzem al llarg 
de l’any, la que mes participació té i de la que estem 
molt orgullosos de fer, un any més, per molts motius; 
per donar a conèixer els voltants de Torrelles a tots, als 
nostres veïns i als qui ens visiten; per permetre’ns obrir 
nous camins i mantenir-ne d’antics que 
ens deixin anar muntanya amunt i avall; 
per poder donar a conèixer racons que 
ens envolten i que  poden ser, així, 
valorats i estimats sense pensar  només 
en explotar-los. 
  
També hem estat capaços de fer altres 
coses: donar suport federatiu als 
nostres socis en les seves activitats, 
tant de muntanya com d’escalada o 
d’espeleologia; inicar a joves en 
modalitats tècniques; o  organitzar una 
competició com és el RAID 
AVENTURA, del qual en portem cinc 
edicions. Molts dels que formem part 
del CET col·laborem en la seva 
realització. 
 
Tenim un web i una adreça de correu i 
us invitem a què hi entreu per veure les 
fotos de les últimes caminades, dels 
raids i d’altres activitats. Us convidem a 
què ens envieu  missatges comentant 
les vostres aficions, les vostres activitats 
muntanyenques, el que vulgueu, o 
inclús una foto de la caminada. En 
definitiva, us convidem a què si voleu 
apuntar-vos al CET ens ho digueu. Aquest any 
d’aniversari pot ser el moment, i ho cel·lebrarem. 
 
La caminada del 2006 torna a portar-nos al cim del 
Montpedrós, però explorant nous camins, a 350 mts 
d’alçada. Això vol dir que gaudirem d’un mirador 
excepcional. Entendrem la raó de la constitució del Parc 
Serres Garraf-Ordal-Montpedrós, de la necessitat de 

regulació i de protecció. Mirant al voltant des de 
l’esplanada del cim veurem que a prop que estem 
d’espais urbanitzats; quasi ens imaginarem que les 
cases tenen vida i ens miren amenaçadorament, com 
intentant engolir el nostre cim.  
 
Tant per arribar-hi com a la tornada, anirem per camins 
de bosc que ens faran oblidar la proximitat de la 
carretera, de les poblacions veïnes. Seguirem per 

torrents que han estat engolits per masses immenses 
d’esbarzers, trepitjarem feixes d’antics conreus que ens  
portaran a fer un viatge en el temps,  a veure i sentir els 
homes i les dones que van treballar dur en aquelles 
mateixes terrasses.   
 
Baixant de l’ermita de Sant Antoni trobarem les restes 
d’una torre rodona, vestigi també d’altre temps, que 

podria formar part d’una fortificació de defensa de 
Torrelles. 
 
En un revolt, com fent-nos tornar al present, sentirem la 
remor dels cotxes que circulen per la carretera, ens hi 
haurem d’acostar i travessar-la per seguir el nostre 
camí, ara canviant de vessant de muntanya, però 
sempre  per llocs poc trepitjats; travessarem la riera; no 
podrem evitar veure en algun lloc brossa. Sempre, a tot 

arreu hi ha brossa, un paper, 
un plàstic, una llauna,.. I 
altres coses més grans i 
indescriptibles que et fan 
pensar: “no tenim una 
deixalleria”? Per a què? 
 
El nostre recorregut acabarà 
tornant a Torrelles, al Parc, 
on, com sempre, podreu 
recollir el recordatori tot fent 
un glop. Ah!! i recollir un dels 
cistells de Sant Pau si sou 
uns dels afortunats per la sort 
al sorteig.   

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


