26a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 5 de febrer de 2017
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i farem
uns 12,5 quilòmetres, és a dir, caminarem al voltant d’unes
quatre hores.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Can Coll, Mas Vidrier,
Can Pinet, Can Bruguera, Puig d’Endí, Can Rius, el Tabor,
Creu del Querol, Can Balasch 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.
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).

No es donarà gots de plàstic, cal portar-lo de casa.
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 2 de
febrer).
O fent l’ ingrés al c/c: ES23 2100 0279 5801 0039 6607
(indicant nom i número de participants, fins dijous
dia 2, 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 12 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
WWW.BIRRETA.CAT
NINS I NINES

.

26ena caminada de Sant Pau.
El recorregut d’aquest any ens permetrà recórrer en
una primera part la zona més obaga de Torrelles, el
fons de Can Guey. El camí resseguirà en paral·lel a la
riera per Can Pinet: zones amb molsa, falgueres, bosc
de pi força brut de sotabosc, matolls i esbarzers prop
de les torrenteres, tolls d’aigua i fang on els senglars
deixen senyals evidents del seu pas.
Per sobre nostre, les penyes de Can Nicolau.
Després anirem pujant fins Can Bruguera, se’ns
obrirà l’espai i podrem veure els contraforts de
Begues i del Garraf, amb una massa boscosa molt
important darrera de les ruïnes de l’antiga casa pairal,
restes de murs que d’antic van ser testimonis de la
història d’aquests paratges.

podrem veure el Turó de la Bruguera, la Penya del
Moro i fins i tot el Puig Vicenç.
De tornada, l’ampli i còmode camí que carena ens
convidarà a gaudir de les esplendoroses vistes que
ens ofereix bona part del recorregut, 360 graus que
ens permetran identificar la silueta del Castell de
l’Eramprunyà, la plana del Delta del Llobregat;
potser distingirem el reflex del canal olímpic, a
Castelldefels, els avions pujant i baixant de l’aeroport
del Prat...
Davant nostre reconeixerem, inconfusible, el Tabor
(360 mts), eriçat d’antenes com llances i escuts que
apunten al cel. Serà el punt més alt del nostre
recorregut; des d’aquí poc se’ns amaga a la vista:
l’ermita de Sant Ramon, a tocar, després Collserola,
més lluny el Montseny (Turo de l’Home i Matagalls),
la Mola de Sant Llorenç i, lluny, lluny, el blanc de la
neu de la Serra del Cadí.
Finalment resseguirem la resta de la pista que carena
fins la Creu del Querol, pista que simula una
muntanya russa, ara puja ara baixa, en constant i
divertit trencacames.

En arribar a la Creu del Querol deixarem a banda el
GR que ve de Sant Climent i marxa cap a Sant
Vicenç, nosaltres girarem a mà esquerra per enfilar el
retorn a Torrelles, cap el Parc de Can Sostres, on
finalitzarà el nostre recorregut.

A més, recordeu que:
- Gos; Si algú porta gos, ell és el seu responsable i
cal que el porti lligat en tot moment.
- Got; Cal que cada un es porti el seu got.
Per qualsevol problema durant el recorregut
truqueu als telèfons:
Organització: 617 152 836 - 619 759 483
Policia local:
93 689 10 00

A la Muntanya ves-hi segur, federa’t
Correu electrònic: cet@cetorrellenc.cat
Web: www.cetorrellenc.cat
Amb el suport de

I la col·laboració especial de:

Destaca, a mà esquerra, el monumental pi de Can
Bruguera, de color verd fosc, que es retalla en el blau
del cel. Darrera, com si jugués a amagar-s’hi,
Torrelles.
Ull viu! Aquí pararem a esmorzar, per recuperar
forces per la tornada.
També aquí, el nostre camí conflueix amb el camí
Ral Vell (de Sant Boi a Begues i més enllà) i encara

