
DE CASTELLET A SANT RAMON DE PENYAFORT
Com aquest curs amb la conya del peu no he pogut fer gran cosa, us envio unes 
fotografies de llocs de la darrera sortida.
Com treballo una mica lluny i al tren a estones m'avorreixo veureu que m'he entretingut 
una mica amb elles.
El rètol de sortida que hi havia a Castellet serà la primera.


Una mica més endavant vam fer una petita parada en uns vinyes velles encara conreades 
pel sistema tradicional.




Vam arribar a Torrelletes on esmorzàrem.



En un dels terrenys rocallosos que vam trepitjar vam trobar a part de moltres altres herbes 
aromàtiques, la sajolida.



Més endavant ja a punt d'arribar vam parar a can Bellestar per veure els seus dos 
rellotges de sol.



Poc abans d'arribar aquesta construcció. Hi ha gent que creu que és un "columbari" de 
l'època romana.




Finalment arribem al castell de Sant Ramon de Penyafort on acabarem l'itinerari i hi farem 
una petita visita.


Visitem l'antiga església on hi trobem un fresc restaurat a l'antiga sagristia.




I la clau de volta amb l'escut dels Espuny.


L'església es va fer servir de presó pels republicans durant la guerra Civil, ja que molt a 
prop hi havia un camp d'aviació. Hi foren empresonats aviadors italians i alemanys.
Una mostra la tenim en el calendari que hi deixar un pres italià on podem veure els mesos 
de desembre de 1938 i gener del 1939.



Per acabar vam sortir a l'antic claustre transformat en pati per poder anar-hi els reclusos.



Aquí vam acabar i amb l'autobús vam tornar cap a Castellet on haviem deixat els cotxes 
per poder tornar cap a casa.
Una interessant sortida que ens deixa encara les portes obertes per tornar-hi per poder 
visitar els Espais de l'Aviació Republicana i els refugis antiaeris.


