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Imatge dels participants a la sortida del cicle Vine i Camina que va tenir lloc el
passat 8 de març

L’última sortida del cicle Vine i Camina +60 del curs 2011-2012
tindrà lloc dijous 10 de maig

Divendres 4 de maig de 2012
Programes| Sortides 2011-2012

Les inscripcions es podran formalitzar els propers dilluns i dimarts dies 7 i 8 de
maig

Les persones majors de 60 anys del municipi tindran l’oportunitat de participar el
proper dijous 10 de maig en l’última de les sortides del cicle Vine i Camina +60 que
organitza l’Ajuntament.

El recorregut d’aquesta darrera sortida del curs s’iniciarà a la plaça del Mercat de
Castellar, des d’on els assistents es desplaçaran en autocar fins a Sant Llorenç
Savall. El recorregut a peu, de 8 km i dificultat baixa, començarà a la font del Galí i
passarà per les basses del Llogari, el camí del riu Ripoll, la font de Vilaterçana i
l’ermita de Sant Feliu de Vallcàrquera, i retornarà a Sant Llorenç Savall.  L’autocar
esperarà els participants a la sortida per retornar-los a Castellar del Vallès sobre les
14 hores.

Per poder assistir a la sortida és imprescindible inscriure-s’hi prèviament, dilluns 7 o
dimarts 8 de maig, personalment a la Regidoria de Gent Gran, situada al carrer de
Portugal, 2C, o bé trucant al telèfon 93 714 40 40.

Per poder gaudir de l’excursió cal tenir més de 60 anys, i residir a Castellar del
Vallès. Totes les persones interessades a realitzar la caminada que compleixin
aquests requisits hauran de pagar 2 euros, tot i que les persones amb carnet de
federat estaran exemptes de pagament.

Les caminades d’aquest cicle, que es porten a terme el segon dijous de cada mes, es
reprendran a l’octubre.
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