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Les inscripcions al quart itinerari per a gent gran del cicle Vine i
camina +60 es podran fer dilluns i dimarts

Divendres 8 de maig de 2009
Programes| Sortides 2008-2009

Les inscripcions per poder prendre part al quart dels itineraris de natura per a gent
gran que s’agrupen sota el nom Vine i camina +60 es podran formalitzar dilluns i
dimarts vinents, dies 11 i 12 de maig. Per poder assistir a l’excursió, que tindrà lloc
el proper dijous 14 de maig, caldrà adreçar-se a la Regidoria de Gent Gran entre les
9 i les 12 hores (Cal Botafoc, c/ Sant Llorenç, 7, telèfon 93 714 42 06) i pagar un
preu de 2 euros.

L’itinerari del proper 14 de maig s’iniciarà a les 9 de matí davant del mercat
municipal, i a continuació passarà pels horts de Canyelles, el Pla de Palau, els
entorns de Can Borrell i el torrent del Ginebre, per retornar als volts de migdia a la
plaça del mercat. L’excursió permetrà conèixer als assistents una cova, un abelló,
nou aixoplucs, dos forns de calç i un amagatall.

Aquest itinerari de 5 km de recorregut i dificultat baixa tancarà el cicle Vine i
camina +60, un seguit de caminades planeres, guiades i comentades, que s’han
organitzat amb l’objectiu de promoure l’excursionisme i les relacions amb els altres
i la natura.
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