
Caminades des de l’Antic Poble de St. Pere per camins de la memòria del 
seu antic terme 
 
 
Introducció 
 
Els veïns i veïnes de l’Antic Poble de Sant Pere, a més de trobar-se a les fonts del seu entorn, 
també s’agrupaven per fer excursions per l’ampli terme de Sant Pere. 
Ja sigui en trobades de família/es, d’amics, de veïns d’un carrer o per interessos diversos anaven 
a esmorzar o a passar tot el dia, per passar-s’ho bé, per enfortir l’amistat i el veïnatge. 
 
L’interès per un lloc concret podia ser pel medi natural, cultural, arquitectònic, religiós, esportiu. 
 
Els canvis polítics, socials, industrials i culturals han anat canviant la fesomia de l’amplitud del 
terme de Sant Pere com era fins al 1904 i com és ara l’Antic Poble de Sant. Pere. 
 
 

 
                                                                                Excursió a La Mata (1952) Margarida Redó 
 
Objectius 
 
Ampliar la relació i interacció entre el veïnat de diferents procedències, a partir de l’activitat física, 
de la memòria, del compartir àpat i costums. 
 
Recollir relats orals dels records dels assistents a la sortida sobre la zona visitada. 
 
Donar a conèixer a les AAVV dels termes on fem una excursió qui som, què volem recordar de 
la història que ens és comú i què podem compartir. 
 
  
Proposta d’activitat 
 
Inicialment, per al 2022 proposem fer 4 excursions a diferents punts de l’ampli terme de Sant 
Pere. 
 
Les sortides seran matinals amb esmorzar compartit a càrrec de l’AV de l’Antic Poble de Sant 
Pere.  
 
Durant l’excursió i a l’hora de l’esmorzar un expert explicarà quelcom del lloc i la seva evolució. 



 
 
Necessitats organitzatives 
 
4 o 5 persones per a cada grup: 
- Elaborar una petita guia/fulletó amb l’itinerari, els punts d’interès del recorregut i breu història 

del lloc (edificacions, conreus, vegetació, fauna, costums, fets, personatges ...). 
- Coordinar cada sortida: 

o Fent el contacte amb les AAVV on fem l’activitat.  
o Contactar amb un especialista en les característiques de cada sortida per poder-ho 

explicar als assistents. 
o L’elaboració de la propaganda de la sortida.  
o La tasca dels col·laboradors que s’encarregaran dels esmorzars, de fer llista dels 

assistents i fotografies de tota la sortida, de repartir fulletons i cartells. 
 
Pressupost 
 
Fulletons, cartells i dossier                            200 € 
Esmorzar                                                       400 € 
Dietes convidats                                            150 € 
 
 
 
Llocs:   
 
1 – Pou del glaç i l’Obac 
 
2 – Llac Petit i Can Bogunyà (AAVV del Pla del Bon Aire) 
 
3 – Can Petit i Torre Doms (AAVV Sant Llorenç) 
 
4 – Sant Julià d’Altura i St. Vicenç de Jonqueres (AAVV Creu Alta-Sabadell) 
 


