
23a  CAMINADA POPULAR. 
Diumenge 2 de febrer de 2014 
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/quatre hores i mitja. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Costa del Padró, Serrat 
de Can Valent, Coll de Can Riera, Les Sitges, Serrat de 
Can Güell, fons de la Vall d’Arús, fons de la Guixera, Pont 
de la Cucona, Penya Rubí, Serrat de Can Güell, Quatre 
Camins (Can Güell), Raval Mas, Can Coll 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, només en cas de necessitat. 
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. 
Si porteu gos haurà d’anar lligat durant  tot el recorregut. 
INSCRIPCIONS:   
A la Quises. 
Carrer Major 47, tel. 936891211 (fins dijous 30).  
O fent l’ ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607 
(indicant nom i número de participants, fins 
dijous 30, i portant el justificant a la sortida) 
PREU:   
Grans 8 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 10 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 
QUISES     L’ESCULL 
HERBOLARI SAJOLIDA   CA LA NEUS 
Fruites IL GIARDINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correu electrònic: cet@cetorrellenc.cat 
Web: www.cetorrellenc.cat 
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Aquest estiu, el 28 de juliol, vam tenir un gran 
ensurt en veure les flames d'un incendi per sobre 
del Puig Vicenç. 
 
No era a la tv, era aquí, a casa nostra. Quan 
sentíem les noticies ens donava tranquil·litat el 
fet de saber que no hi havia danys personals. A 
la llunyania i amb l'arribada de la nit, les flames 
eren reflex d'un infern. 
 
De matinada, el foc va poder ser controlat i 
l'endemà el poble es va omplir de comentaris: on 
s'havia originat, com, què, número de 
d'hectàrees... Ah! hectàrees! Havien dit que no 
eren gaires, i menys comparades amb les que 
havíem sentit en altres incendis, però per 
nosaltres eren moltes i patíem per l'impacte. 
 
Després, ja passats uns dies, vam poder veure el 
resultat.  

Sort, sort, hem tingut sort, vam poder comprovar  
que Can Güell era a tocar d'allà on s'havia 
apagat el foc. Un ensurt i quina sort!. 
 
Podem, hem, de fer un punt de reflexió. 
 
Buscar l'equilibri es tant difícil!, medi natural, 
medi urbà, interessos econòmics, necessitat 
d'espai..... 
 
Enguany,  la Caminada de Sant Pau trepitjarà 
terra cremada; serà diferent, però per què? 
Per això, per fer-nos pensar un moment. 
Com canvien les coses en qüestió d'un instant. 
Poc importen els anys que porti una cosa en un 
lloc, en un moment poc canviar, pot 
desaparèixer. 

Els arbres han desaparegut i ara podem veure 
allò que amagaven, el terreny en tota la seva 
nuesa, infinitat de murs de pedra, ara inútils, 
cabanes de pedres ferides per l'escalfor que fa 
que s'esmicolin, antics forns de calç, tots ells 
vestigis d'altres temps que restaven amagats, que 
ara tornen a mostrar-se potser per desaparèixer 
per sempre.  
 
Terra cremada, què hem de fer?. 

Bé, el recorregut que farem aquest any serà 
exigent, ja que ens portarà a guanyar la carena 
del Serrat de Can Güell. Començarà pujant per 
la Costa del Padró, així farem fora el fred, 
anirem per la Serra de can Valent a buscar el 
camí de les Sitges per tal de guanyar el grau que 
ens permeti agafar la pista que ens portarà per 
sobre de Can Güell a la carena esmentada. 

A l’arribar a la pista ens trobarem ja els 
panorama de pins cremats i els límits fins on va 
arribar l'incendi pel vessant torrellenc, fa esglai 
veure com en alguns punts el foc va saltar 
l'amplada de la pista. 

En arribar a la carena se’ns obrirà un espai 
immens. Allà on hi havia bosc ara no hi és; allà 
on els arbres ens tapaven l'horitzó, ara no. 
Una llarga pista de baixada en direcció a 
Vallirana ens durà al fons de la Vall d'Arús i 
travessarem el torrent del Fondo de la Guixera. 
Allí caldrà separar-nos lleument del camí per tal 
de poder-nos adonar que el que estàvem 
trepitjant no era un camí sinó un pont, el pont de 
la Cucona, pont que permetia el trànsit de carros 
per baixar la calç que es feia en els diferents 
forns oberts a terra, al peu de la muntanya. 

Girarem a mà dreta i emprendrem el camí de 
retorn, per on podrem veure fins a tres forns de 
calç, fet que demostra la importància d'aquesta 
activitat econòmica als vells temps. 

Un  pas delicat ens permetrà guanyar la Penya 
Rubí i de nou el camí de pujada en direcció al 
Puig Vicenç pel seu vessant nord. No hi caldrà 
arribar, però,  perquè de seguida agafarem un 
camí a la dreta que creua la part central de la 
zona cremada (la vista sobre tota la cinglera de 
la Penya Esquerdada contrastarà, encara més, 
amb la zona que estem creuant) per fer-nos 
arribar un altre cop a la carena del Serra de Can 
Güell. 
Des de la carena haurem de recórrer el mateix 
camí que hem fet a la pujada, ara de baixada, i 
sense deixar aquesta pista arribarem a la plaça 
del quatre camins de Can Güell, on agafarem el 
camí que ens durà fins la Primera Avinguda i, 
des d'allà, el passeig de vianants fins a Can Coll, 
carrer Major i  parc de Can Sostres, on 
entregarem l'obsequi, farem un pica-pica i els 
guanyadors del sorteig dels Cistells de Sant Pau 
podran recollir el seu premi.  
 
A més, recordeu que: 
- Si algú porta gos, ell és el seu responsable i cal 
que el porti lligat en tot moment. 
- Cal que cada un es porti el seu got. 
 
 
 
 
 
 
 
  A la Muntanya ves-hi segur, federa’t 

Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als 
telèfons:                                                                                          
Organització:     617 152 836  -  619 759 483                                 
Policia local:   93 689 10 00  


