El Castell de la Popa des de Sant Martí de Centelles
5 de febrer de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 12’50 Km i amb altures 12’64 Km. Temps 4’33 Desnivells: 228 m.
Acumulat: 431 m. Cotxe: 33 Km. Miquel Maymó i Josep Roca
Avui havíem de sortir a les 7 per anar
a Montserrat, però el mal temps ens
provoca diversos canvis i sortim del
Ramassar a 2/4 de 8 per anar al
Castell de la Popa. Anem fins a Sant
Martí de Centelles on aparquem a la
plaça de l’església i comencem a
caminar a les 8’12 per un corriol que
puja dret pel grau de Sant Martí. El
terra és moll i les arrels i les pedres
ens donen seguretat. Esta emboirat i
al passar pel bosc ens cauen gotes
pel vent i plovisquejarà en alguns
trams. Ens segueix un gos que ens
acompanyarà tot el trajecte. Passem
pel coll de Batall i pel pla de la Rovira per sobre de la masia de la Rovira de Cerdans i
continuem pel coll de Prims i des d’allà avancem per la Sauva negra. Sentim la cridòria
d’uns gossos i al cap d’una estona observo un
cabirol que travessa pel camí perseguit per tres
gossos. Arribem a la Casanova del Castell i
seguim fins al castell de la Popa o de Castellcir.
Plovisqueja i ens fem la foto de grup. Després
anem a refugiar-nos a la dependència coberta del
castell, on a 2/4 d’11 esmorzem. En aquell espai
el fred es fa sentir. Tot seguit alguns visiten les
restes de sant Martí de la Roca. Quan iniciem el
retorn per un corriol, que ens porta al collet de la
Rovira de Cerdans, ens creuem amb un nombrós
grup. Passem per la Rovira de Cerdans i ens

arribem al castell de Centelles. En visitem l’exterior
fins al mirador. Després iniciem el descens per
l’anomenat camí del Castell de Centelles que passa
uns trams de grans blocs de pedra amb baranes
protectores. Baixem directes a l’aparcament, on hi
arribem a ¾ d’1. Decidim anar a dinar a Can
Candelich de Samalús. Brindem amb cava a la salut
d’en Josep Roca que dilluns passat va fer 73 anys. A
la sobretaula decidim que la propera setmana
mantenim l’anada a Montserrat. Sortirem del
Ramassar a les 7 del matí.
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