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Perfil

2,52 km

5,15 km

150
115

270

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 pot haver-hi limitacions pel que fa als
entrepans i els obsequis i el preu serà de 8 euros )

11,50 km
9,87 km
9,35 km

250
245
280
240
260

INSCRIPCIONS:
Foto Ma Rosa. Carrer Major 47, tel. 936891211
(fins dijous 28).
Fent l’ ingrés al c/c: 2100-0279-58-0100396607
(indicant nom i número de participants, fins
dijous 28)
PREU:

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 FOTO M. ROSA
BON AREA - GUISSONA

122

alçada

Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i
farem uns 11,5 quilometres, és a dir caminarem al voltant
d’unes tres hores i escaig.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Can Roig, Torrent de
Can Valent, Boscos de Can Ràfols, Turó de Can Riera,
Boscos de Can Sala, Torrent i Collet de Can Riera, Can
Valent, Turó de Mossèn Corbera, Creu de Sant Pau, Costa
del Padró, Plaça de l’Ajuntament 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 puguin ocasionar-se durant la caminada. Els
menors d’edat han d’anar sota la tutela d’un adult.
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Diumenge 31 de gener de 2010

11,12 km

19a CAMINADA POPULAR.

Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net
Web: http://cet.eremas.com
Amb el suport de l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat

2009 ha estat un any estrany, un any per oblidar o,
potser, per recordar i aprendre d’ell.
En altres aspectes també, però pel que fa a la nostra
relació amb la natura, no podem oblidar, hem de
recordar i hem d’aprendre de la seva força, només
aparentment adormida, i manifestada en el vendaval
del 24 de gener passat.
La natura va reclamar el seu dret a incidir en el
nostre dia a dia, i ho va fer d'una forma ben
contundent.
Milers i milers d’arbres abatuts com si d’un joc
gegant de “mikado” es tractés. Fent mal.
Reclamant el seu dret a ser present i a que se la
respecti.

urbanitzades que, com l’ombra a la història de “el
Senyor dels Anells” es van menjant el verd; El
sentiment de propietat, meu i només meu, camins
transitats de tota la vida i que ara (amb dret o no) es
tanquen, es barren amb portes, amb cadenes, i que
no podem fer servir.

caminar? Cada un de nosaltres, tots, podríem
mantenir viu el vincle amb la natura, escoltar-la,
respectar-la i cuidar-la, ser la seva veu a l’hora de
reclamar atenció. I potser no caldria una altra
ventada perquè ella reclamés el seu dret a ser
present.

¿Fins quan?

.

¿Fins que necessitem tenir un parc d’atraccions, on
pagant una entrada se’ns doni dret a passejar, a
enfilar-nos a una pedra (potser de porexpan), a
buscar uns bolets (genèticament seleccionats), això
sí, amb totes les autoritzacions, permisos,
assegurances i records gràfics que siguin necessaris
per penjar la nostra gesta al facebook i que tothom
ens pugui veure?.

Ara és època de parlar de canvi climàtic, està en boca
de tots però, a més de parlar, hem de fer, en el dia a
dia, amb petits gestos.
Per part nostra, només podem convidar-vos un any
més a caminar, a fer-ho tots plegats compartint el
camí, l’esmorzar i la conversa.

Reprenent una història de ja fa 18 anys per veure que
cada dia és més difícil fer el que volem fer: camins
que es perden perquè no es fan servir; camins
barrats pels arbres caiguts i que ha calgut netejar i
arreglar per permetre’n el pas; noves zones

Agraïm l’ajut desinteressat de totes les persones
que col·laboren fent els entrepans, el cafè, duent
els cotxes escombra, preparant el vermut...

¿I si aconseguíssim que durant la caminada us
fixessiu en els camps de fruiters, treballats, arrenglats
com si d’un jardí es tractés reflectint la feina, la
dedicació d’una persona, el pagès, una espècie en
vies d’extinció? ¿O en les roques que envolten, com
si fos un plató, la masia de Can Riera, amb les seus
forats erosionats, de colors canviants, travessades
pels fils necessaris de la llum que necessitem a casa
nostra? ¿O en el tros de rierol, acabat de néixer i ja
violentat pel nostre pas i el de molts altres, en l’aigua
que porta que, atemorida, s’amaga de seguida un
altre cop sota la terra?
¿I si aconseguíssim que algú de vosaltres, que molts
de vosaltres, us aventuressiu a fer això tant barat de

NOVETAT: aquest any reduïm residus. Per evitar
generar massa deixalles us demanem que us
PORTEU EL GOT DE CASA.
Gràcies
Cal portar calçat adequat a la marxa.
Respecteu l’entorn i no llenceu cap deixalla.
Compte en creuar els carrers.
Els menors d’edat han d’anar acompanyats.

Per qualsevol problema durant el recorregut truqueu als
telèfons:
Organització: 617 152 836 - 619 759 483 Policia local: 936891000

