
11a CAMINADA POPULAR. 

Diumenge 3 de febrer de 2002 
 
Sortirem de la plaça de l’Ajuntament a dos quarts de deu 
del matí. Recorregut estimat en quasi tretze quilometres, 
es a dir al voltant d’unes quatre hores i mitja. 
Recorregut: Plaça de l’Ajuntament, Can Rius, Can 
Colomer dels Escarbats, El Roser, on esmorzarem. La 
tornada la farem per Sant Climent, Creu del Querol, Escola 
i acabarem al Parc de Can Sostres.  
El camí estarà marcat amb petjades. 
El mal temps no impedirà la sortida. 
Hi haurà cotxe escombra, en llocs estratègics, per a qui ho 
necessiti.  
El preu d’inscripció inclou esmorzar, obsequi recordatori, 
vermut a l’arribada i participació en el sorteig del cistell de 
Sant Pau (amb productes propis de Torrelles) que es farà 
a l’hora d’esmorzar (a l’ermita del Roser).  
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:   
Foto Mª Rosa. Carrer Major, 47 
Tel. 936891211 
 
PREU:   
Grans 5 euros. Petits 4,20 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 són 6 euros ) 

 

Col·laboracions per al cistell de Sant Pau 
CA LA FLORA   NARCÍS 
CAL FORNERET  CAL MERO 
CAL SASTRE   FORN VELL 
DISTOP-CONDIS  EL CELLER 
MAS SEGARRA  JAUME MAS 
ANGELS ARMENGOL  CAL BADÓ 
CAL VALLDERÚS       MISTER COCK 
QUEVIURES CA LA PILI CAL QUIMET 
CAN BALASCH DE DALT CAN CAROLA 
 
Correu electrònic: CET@Torrelles.lamalla.net 
Web : www.geocities.com/cet20anys 

 
Agraïm l’ajut desinteressat de tots els que 
col·laboren, en fer els entrepans, cotxes 
escombra, preparar el vermut, ..    
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Aquest any, l’onzena Caminada 
Popular de Sant Pau ens durà a 
conèixer les rodalies d’un poble 
que limita amb el nostre: Sant 
Climent de Llobregat. 
Concretament l’ermita del Roser, 
situada dalt d’un turó a tocar del 
poble i envoltada de bosc, des 
d’on hi ha una magnífica vista de 
la serra del Garraf i del Fustera. 

 

No és pas una ermita antiga. Va 
ser construïda l’any 1958 i 
restaurada el 1983 segons ens 
diu la inscripció que hi ha damunt 
la porta, i el seu estat de 
conservació ens parla d’un lloc 
freqüentat i cuidat. De fet, no 
costa gens imaginar-se els 
“climentons” anant-hi a passejar 
els dies de festa, a berenar les 
tardes d’estiu o reunits en aplec  
cada primer diumenge d’octubre, 
com és costum. La senzillesa 
d’aquest petit indret contrasta 
amb la majestuositat amb què 
l’ermita de Sant Ramon, destí de 
la Caminada de l’any passat, 
presideix la comarca 

 

Hi anirem, com sempre, per 
camins de muntanya. 
Travessarem la carena que ens 
separa del poble veí i ens 

enfilarem fins a l’ermita. En 
tornar, passarem pel mig del 
poble de Sant Climent i farem 
cap a la creu del Querol deixant 
enrera la petita ermita del 
Roser i sense perdre de vista 
l’ermita de Sant Ramon, que 
anirem veient contínuament a la 
nostra dreta fins que, en arribar 
a la Creu, comencem a baixar 
l’últim tram de camí de retorn a 
Torrelles. 

 

L’onzena Caminada Popular de 
Sant Pau, doncs, tornarà a ser 
una bona excusa per celebrar un 
any més la Festa Major, per 
conèixer nous indrets, per fer 
salut, per trobar-nos, per xerrar; 
per caminar una estona al costat 
de tants veïns que sovint veiem 
de lluny i amb presses. Tornarà a 
ser el motiu per sentir-nos més 
torrellencs. Us hi esperem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


