Castell de la Popa des de Sant Martí de
Centelles (crònica del Grup A)
12 de gener de 2022
Assistents: GRUP A: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font,
Miquel Maymó, Ismael Porcar i Josep Roca. GRUP B: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Josep
Oranies, Pep Comas, Josep Rodri i Mercè.
Distància: 12,30 km Desnivell acumulat: 468 m Temps total: 4 h 56 min
Cotxes: Pep Casas i Josep Roca 36 Km
Ens trobem a les 7 del matí a la
zona esportiva de Corró. Passem
per la Garriga, on ens aturem a fer
un cafè, seguim per la C-17 fins a
Centelles per agafar la carretera C1413b en direcció a Sant Feliu, i
deixem els cotxes a l’aparcament
que hi ha vora l’església de Sant
Martí. (Els del grup B es troben una
hora més tard, i pugen amb cotxe
fins al coll Batall, on comencen i
acaben la caminada).

Comencem la ruta a un quart de nou del
matí. Fa un sol enteranyinat i ens
abriguem bé perquè fa una mica de
fresca. Pugem pel corriol del grau de
Sant Martí, sota un bosc mediterrani
barrejat de pins i alzines; seguim pel pla
Llestenc i el coll Batall, fins a les basses
de la Rovira de Cerdans i el coll de
Prims.

Allà agafem una pista que ens
porta a la Sauva Negra, un bosc
de tipus centreeuropeu, amb
roures, faigs i algun exemplar
escadusser de moixera de pastor;
però reculem per error uns
metres, just abans d’arribar a la
font de la Sauva Negra, prenem
un corriol força dret que ens
mena al pla de Bruga, i arribem,
amb menys estona de la que
havíem comptat, al castell de
Castercir (segles XI al XVII), més

conegut amb el nom de castell de la Popa
per la forma de vaixell que té la roca on
està assentat.
El castell està tancat per perill
d’enderrocament, i ens enfilem al turó per
poder-lo contemplar bé des de tots els
angles. Ens fem la primera foto de grup
amb la bandera estelada i el castell de
fons.
Quan tornem al peu de la roca ens trobem
amb els companys del grup B. Són ja les
onze, i aprofitem per esmorzar, abans de
fer-nos una segona fotografia, ara de tots
plegats.

De tornada seguim un camí que ens
retorna al Collet de la Rovira de
Cerdans, on ens acomiadem els dos
grups, i, després de passar per la
masia del mateix nom, baixem fins
arribar al Castell de Sant Martí de
Centelles (segles IX al XVI), també
en runes i tancat per perill de
despreniments. Ens hi acostem per
tocar les seves muralles, i després
seguim camí avall fins als cotxes, on
hi arribem una mica més tard de la
una del migdia.
Anem a dinar a la terrassa del
restaurant Nou Casal, a
Llerona. Molt ben atesos i un
menú força bo i innovador.
La setmana que ve anirem a
Montserrat. Ens trobarem a les
set del matí a Palou, a
l’esplanada de davant de la
casa del Vicenç.
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