Sant Martí de Centelles – Castell de la Popa
24 de març de 2010
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés,
Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca
Distància: projectada 12’67 Km. amb altures 13’09 Km. - Temps 4’21 h.
Desnivells: total 227 m. Acumulat 376 m. Cotxe: 35 Km. Josep Roca i Ismael Porcar
Ens trobem als Gorgs a les 8 del
matí. Som bastant puntuals i
marxem cap a la Garriga. Prenem
la C-17 i sortim abans de Centelles
per anar a la plaça del davant de
l’església de Sant Martí de
Centelles. Arrenquem per un corriol
que puja molt dret. El terra està
moll i relliscós. Sort de les arrels i
pedres que donen punts de
seguretat. En menys de mitja hora
pugem uns setanta metres i ens
situem dalt del cingles. Després el
camí llavors segueix planejant.
Trobem vaques -amb banyes molt
obertes- i vedells que malgrat ens
fan respecte, s’aparten del camí. La
boira ens cobreix i passem per
sobre de la masia de la Rovira dels
Cerdans
sense
divisar-la.
A
continuació el camí segueix pujant
fins al coll de Prims. Trobem una
urbanització mig abandonada i
comencem a baixar fins a la font de
la Sauva Negra amb un doll considerable. Ens refresquem i optem anar per una pista.
Passem per una casa abandonada que visitem els seus voltants. La boira desapareix i
divisem veladament el Castell de Castellcir. En tot el dia farà un dia gris i sense sol.
Ens hi apropem i al peu fem una parada per contemplar-lo i fotografiar-nos. El castell
data del segle X, i s’anomena de la Popa per la forma de vaixell que té la roca sobre la
que està construït. Pugem per les escales d’accés i entrem. Visitem les restes de
l’ermita de Sant Martí. A les 11 i quart parem per esmorzar asseguts damunt les
pedres del castell. Després al baixar voltem la roca sobre la que aquest s’edifica i
observem el contrafort que reforça la roca. En tornar trobem nombrosos arbres caiguts
i mig secs, que ens fa pensar en el temporal de fa cert temps. Arribem a la Rovira dels
Cerdans. És una masia cuidada i d’unes grans dimensions. Seguim el camí fins al

Castell de Centelles
on
hi
observem
personal, que pensem fan tasques de
restauració. A partir
d’aquest punt comencem el descens
per un corriol que
baixa directe. El
grup
es
parteix,
doncs un parell vol
observar un camí
que transcorre amb
baranes i escales.
Aviat ens tornem a
retrobar a la 1’10 a
l’aparcament.
Anem a dinar a
Centelles al Racó
del
Pi.
És
un
restaurant
familiar
que havíem trobat ple
en una altra ocasió.
Ens
atenen
molt
correctament i l’àpat
mereix bona nota. A
la sobretaula decidim
que
la
propera
setmana anirem d’Oix
al Montpetit i Montmajor. Sortirem a les
7 del matí dels Gorgs.
Text:
Josep Maria Farnés
Fotografies:
Joan Corbera
i Ismael Porcar

