28a CAMINADA POPULAR.
Diumenge 3 de febrer de 2019
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a les 9 del matí i farem
uns 14,5 quilòmetres i 500 mts positius, és a dir, caminarem
al voltant d’unes quatre hores i mitja.
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Can Roig, Can Valent,Les
Sitjes, Serral de Can Güell, Penya del Moro, Can Güell, Camí
Ral, Can Mas, Can Coll i Parc de Can Sostres.
(Pas per la Penya del Moro opcional, cas de no fer-lo reduïm
en 1,5 quilòmetres el recorregut).
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 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 Nins i Nines.
Carrer Major, 28
(fins dijous 31 de gener).
O fent l’ ingrés al c/c: ES23 2100 0279 5801 0039 6607
(indicant nom i número de participants, fins dijous
dia 31, 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 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 MAS
LARRÒSTISSERIA
ÀNGELS ARMENGOL
MISTER COCK
CAL VALLDERÚS
CAL QUIMET
CAN CAROLA
CERVESES LA NIT
CA LA MARIA - Merceria
FORN VELL
EL CELLER DE CAN BALASCH M. ROSA MUT
BON AREA - GUISSONA
CALLUNA
COOPERATIVA AGRICOLA
L’ESCULL
WWW.BIRRETA.CAT
NINS I NINES
CELLER SIROT

28ena caminada de Sant Pau.
Va ser al 2005, amb motiu del marcatge del
PR162 Sol Blau, que vam anar per última vegada
a la Penya del Moro. Aquest any hi tornem.
Però ho farem per un altre recorregut per tal de
donar a conèixer corriols que moltes vegades
se’ns escapen i passem de llarg.
I així, en lloc de pujar... començarem baixant a
Can Roig. La primera part del recorregut ens
portarà a veure les masies de Can Roig, de Can
Reinal, de Can Valent de Dalt i, com no,
omnipresent, Can Riera, sempre vigilant dalt la
carena. Després pujarem per la Sitja a buscar la
pista que porta al Serrat de Can Güell i que ja no
deixarem fins la cruïlla on esmorzarem.
En aquest punt, donarem dues opcions: fer un
tirabuixó per passar per la Penya del Moro o bé
seguir el camí directament, estalviant-nos 1,5
quilòmetres.
El camí de retorn el farem per Can Güell, per la
Quarta Avinguda, i després enfilarem, deixant
l’asfalt de nou, per l’antic camí ral on encara hi
ha les petjades dels carros que baixaven llenya al
poble; gaudirem del fons de Can Mas, de la
pròpia masia i descobrirem un pont que ens

permetrà travessar la riera de Can Mas, el
coneixíeu? Ara sí. Conservem-lo.
Per últim passarem per Can Coll i acabarem al
Parc, com sempre.
Estem segurs que en gaudireu... Per això també
cal, volem, aportar el nostre gra de sorra perquè
tothom es conscienciï del que tenim i faci
alguna cosa per evitar perdre-ho.
Tots sabem què no s’ha de fer: llençar deixalles,
encara que sigui un trist paper de vater, pintar
sobre les pedres o els arbres, a vegades marcant
un itinerari que no cal marcar.... Feu que quan
deixeu un lloc no es noti que hi heu estat, i el
que arribi després que faci el mateix.
Només així tindrem alguna opció de mantenir el
que hem rebut i potser així evitarem que algun
dia els nostres fills, nets o besnéts ens retreguin
no haver-ho fet.
Recordeu que enguany l’art de la pedra seca ha
estat declarat patrimoni cultural de la Unesco. A
la caminada en gaudirem (murs, cabanes),
tinguem-los el respecte que es mereixen, que
s’han guanyat...

A més, recordeu que:
- Gots; Cal que cada un es porti el seu got.
- Gossos; Si algú porta gos, ell és el seu
responsable i cal que el porti lligat en tot
moment.

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

