
30a  CAMINADA POPULAR. 
A partir del 25 de gener del 2021 i fins el 28 de 
febrer. 
El preu d’inscripció inclou:  
Itinerari detallat, Val esmorzar, Obsequi record, i (per als 
inscrits abans del 30 de gener) participació en el Sorteig dels 
Cistells de Sant Pau (amb productes propis de Torrelles). 
La caminada tindrà una llargada d’uns 13 quilòmetres i 600 
metres de desnivell positiu i hi haurà l’opció d’escurçar-la un 
xic, reduint la distancia en 3,5 quilòmetres i 150 metres 
menys de desnivell, per si algú prefereix aquesta alternativa.  

NOTA: El CET NO es fa responsable dels danys propis o a 
tercers que es puguin ocasionar durant la caminada. 
 
INSCRIPCIONS:   
A partir del 2 de Gener i fins el 27 de febrer. 
Els inscrits abans del 30 de gener participaran en el 
sorteig dels Cistells de Sant Pau 
  
A Nins i Nines. 
    Carrer Major, 28  
o Runedia:  
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio/20211618 
 
La inscripció suposa conèixer i acceptar el 
reglament de la caminada 2021 
 
PREU:   
Grans 8 euros. 
Petits 5 euros (fins els 12 anys). 
Socis del CET 4 euros (fes-te’n soci, pregunta com) 
 
Col·laboracions per al cistell de Sant Pau 
 
CA LA FLORA   CAL FORNERET 
LA PREMSA DELS MIXERRIS CAL MERO 
DISTOP - CONDIS  CALÇATS MARTÍ 
JAUME MAS   LARRÒSTISSERIA 
ÀNGELS ARMENGOL  MISTER COCK 
CAL VALLDERÚS       CAL QUIMET 
NINS I NINES    JOAN JUNCÀ MÈLICH 
CA LA MARIA - Merceria   FORN VELL      
BERNABÉ - SANTI               M. ROSA MUT 
BON AREA - GUISSONA   CALLUNA 
COOPERATIVA AGRICOLA L’ESCULL  
EL CELLER DE CAN BALASCH       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30a Caminada de Sant Pau. 
 
Per Corriols i Barraques... 
 
En acabar la caminada que vam fer al febrer del 2020 ens 
vam acomiadar de molts de vosaltres amb un:                    
“Fins l’any que ve, que farem la 30a”. 

Qui ho havia de dir que viuríem un any 2020 com el que hem 
viscut, un any que ens ha marcat, una pandèmia que ens ha 
canviat la vida. Per molt que vulguem tornar enrere hi ha 
coses que no tornaran. La Caminada Popular de Sant Pau no 
sabem si tornarà amb el format que coneixíem però per tal 
de poder fer la 30a edició el 2021, hem pensat en fer-la 
diferent. 

Aquest 2021, la caminada la podreu fer quan vulgueu, entre 
setmana o en cap de setmana a partir del 25 de gener, dia 
de Sant Pau, i fins el 28 de febrer.  

I la podreu fer sols o acompanyats (respectant les limitacions 
existents en cada moment com ara el nombre màxim de 
persones per grup, bombolles familiars, etc...) evitant això 
que ara no convé però que a vegades tant ens agrada, que 
és el contacte social. 

Així doncs, hem preparat un itinerari especial. Li diem: 
“Corriols i Barraques”. Busquem passar per camins estrets, 
entre boscos i cultius i que, al resseguir-los, ens trobem 
petites joies arquitectòniques: murs i barraques de pedra 
seca. En veurem fins a 7. Son construccions que ara queden 
amagades al mig del bosc però que temps enrere servien als 
pagesos per a la seva feina al camp, per aixoplugar-se i 
guardar-ne les eines.      

Aprofitarem alguns dels camins recuperats pels 
“Estelladors”, a qui agraïm la seva feina, que ens permet 
gaudir i conèixer el nostre passat. 

La caminada tindrà una llargada d’uns 13 quilòmetres i 600 
metres de desnivell positiu i haurà l’opció d’escurçar-la un 
xic, reduint la distancia en 3,5 quilòmetres i 150 metres 
menys de desnivell, per si algú prefereix aquesta alternativa.  

Serà una caminada diferent. Una vegada inscrits rebreu 
l’itinerari que haureu de seguir,  amb totes les indicacions i 
detalls. I també rebreu un val que podreu bescanviar per un 
entrepà i una beguda als bars de Torrelles (consulteu al web 
el detall d’establiments, horaris i situació) que col·laboren i 
que també us donaran l’obsequi que hem preparat 
especialment per a aquesta edició: un TB multiús, que pot 
ser bufanda de coll,  barret de cap i  tapaboques homologat i 
certificat, amb tractament hidròfug i antibacterià. 

I recordeu que també tindrem el sorteig dels Cistells de Sant 
Pau entre tots els inscrits abans del 30 de gener. El sorteig el 
farem el 31 de gener i els lliurarem als guanyadors el cap de 
setmana següent, el 6 i 7 de febrer. 

Esperem que aquesta proposta us engresqui i us animeu a 
participar en la 30a Caminada Popular de Sant Pau, que 
d’altra forma no podríem fer. 

Tots a caminar! 

Reglament: 
 www.cetorrellenc.cat/reglament 
 

Relació d’establiments col·laboradors:  
 www.cetorrellenc.cat/establiments 
 
 
 
 
 
 
A la Muntanya ves-hi segur, federa’t 
 
Correu electrònic: cet@cetorrellenc.cat 
Web: www.cetorrellenc.cat 
 
Amb el suport de  
 

 

1. Barraca de Cal Mixerris. 

2. Barraca de les Falgueres 

3. Barraqueta dels graons 

4. Barraca de Can Purroig 

5. Barraca del marge 

6. Barraca de la Sitja 

7. Barraca de Can Coll 

Per qualsevol problema durant el recorregut 

truqueu als telèfons:                                                                                          

Organització:     617 152 836  -  619 759 483                                 

Policia local:      93 689 10 00  

http://cetorrellenc.cat/339/media/02%20CET%20Organitza/2021/20210125%2030%20CPSP%20Reglament.pdf
http://cetorrellenc.cat/183/ESTABLIMENTS/

