17a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 27 de gener de 2008
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i
farem uns 12,5 quilometres, es a dir al voltant d’unes
quatre hores.
Recorregut: Plaça Ajuntament, Can Reinal, Serral, Penyes
de Can Riera, Quatre camins a Can Güell, Carena, Can
Pesca, Torrelletes, Can Nicolau, Mas del Molí i Parc de
Can Sostres. El camí estarà senyalitzat.
El mal temps no impedirà la sortida.
Cal anar amb roba i calçat adequats.
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, tel. 936891211
(fins dijous 24).
Fent l’ ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607
(indicant nom i numero de participants, fins
divendres 25)
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 serà de 8 euros )

Col·laboracions per al cistell de Sant Pau
CA LA FLORA
En NARCÍS
CAL FORNERET
CAL MERO
DISTOP - CONDIS
CAL SASTRE
JAUME PAÑELLA
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 FOTO M. ROSA
CA LA MARIA - Merceria
CALÇATS MARTÍ

Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net
Web : http://cet.eresmas.com

17 ena. Caminada Popular de Sant Pau.

de tant en tant, els caps de setmana com a molt, i
sempre amb presses!.

Us volem portar a fer un viatge pel temps.

Sense deturar-nos, tornarem a l’avui, que ens esperen al
Parc de Can Sostres.
Haurem pogut fer un viatge en el temps, tan a prop tan
lluny.

Sortirem de Torrelles i, només girar el camí, ens
trobarem amb la Casa Vella, Can Janer i Can Reinal.

Val la pena intentar que els que vénen darrera nostre
també en puguin gaudir, d’aquest viatge en el temps, no ho
creieu????.

Imagineu-vos-les cent anys enrere, la gent que hi vivia,
amb el carro, a peu, a prop del poble i a prop dels
camps que calia cuidar i treballar per obtenir-ne el fruit.
Seguirem caminant i ens endinsarem en el bosc.
Fixeu-vos en aquest bosc que vol amagar, sense
aconseguir-ho encara, el treball de l’home. Torneu a
deixar anar la vostra imaginació enrere i veureu la
muntanya terrassada, amb murs de pedra per
aconseguir només una petita superfície plana,
aprofitable per a uns quants ceps més. Veureu la
cabana de pedra seca. No serà l’única, trobarem més.
Fixeu-vos en la seva harmonia, la seva forma
arrodonida (també veureu cabanes de forma quadrada,
potser per dur la contrària)... fixeu-vos que ara anem
seguint una feixa, pedra sobre pedra fent el fet. I si una
pedra cau? Ja mai més serà tornada a posar al seu lloc.
El camí segueix. Camps que encara són treballats,
dipòsit d’aigua que permetrà el rec que ja no plou com
abans.
Som aquí i ara. Altres camps no presenten tant bona
cara, estan abandonats. Algú, com la pedra, ha caigut i
ningú s’ha posat al seu lloc. No interessa, el món va per
altres camins.
Oh!, sorpresa, la nostra ment torna enrere i podrem
descobrir, amagats, dos pous, fets a mà, per fer-los
servir de forns de calç.
Pagesos, boscaters, carboners, ... Tots aquests boscos,
que sols es deuen trobar, ara que la gent només passa

Com per art de màgia, sortim del bosc i ens trobem
amb l’avui altre cop.
El camí es torna carrer; la terra, asfalt i, la cabana, xalet.
Seguim camí enllà, per sobre de la modernitat. Viure al
bosc, moltes vegades d’esquena al bosc. Desafiant-lo,
construint sota penyes i rocs que, com acceptant el
repte, amenacen amb deixar-se anar i endur-s’ho tot
per endavant.
El nostre camí ens torna a portar enrere en el temps.
Fa més o menys cent anys, Torrelles era terra de
vinyes, fins que va arribar la fil·loxera i ho va canviar
tot. Us sona la dita: “temps de canvis”?.
Continuem contemplant les masies i els camps
acuradament cuidats de Can Carcana, Can Pesca i les
quatre cases, paret contra paret, com amagant-se unes
darrere les altres, de Torrelletes. Un safareig, uns
rellotges de sol, unes inscripcions a les cases amb l’any
de la seva construcció, en fa molts, més de cent.

Agraïm l’ajut desinteressat de tots els que
col·laboren, en fer els entrepans, cotxes
escombra, preparar el vermut, ..

Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als telèfons
de l’organització: 617 152 836 - 619 759 483 -936891000 (policia
local).

