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Imatge d'una de les sortides del cicle Vine i Camina +60 del curs 2011-2012

Prop de 400 persones han participat d’alguna de les sortides del
cicle Vine i Camina +60 del curs 2011-2012

Dimarts 15 de maig de 2012
Programes| Sortides 2011-2012

La visita a St. Llorenç Savall i l’ermita de Sant Feliu de Vallcàrquera va tancar
dijous passat el curs d’aquestes caminades adreçades a gent gran

Una sortida a Sant Llorenç Savall i l’ermita de Sant Feliu de Vallcàrquera va tancar
dijous passat, 10 de maig, el cicle de caminades Vine i Camina +60 del curs 2011-
2012. Un total de 54 persones van prendre part en l’última de les vuit propostes que
enguany ha organitzat l’Ajuntament de Castellar i que van començar el 22 de
setembre passat.

Les excursions, que tenen un preu de 2 euros, són caminades planeres, guiades i
comentades, que tenen per objectiu promoure l’excursionisme i les relacions amb
els altres i la natura. Així, es pretén afavorir coneixement de l’entorn i l’activitat
saludable entre persones grans no habituades a fer sortides per la natura.

Aquest curs, les caminades s’han programat per un circuit de barraques, el riu Tort,
Can Padró, Togores, la tradicional sortida de Dijous Gras (que va portar els
assistents fins al Binomio Ecuestre), Sentmenat, la depuradora de Castellar i aquesta
darrera a Sant Llorenç Savall. 387 persones han participat d’aquests itineraris durant
el curs 2011-2012. Precisament, la proposta que va aplegar més excursionistes, un
total de 54, va ser la darrera, que va incloure una visita a l’ermita de Sant Feliu de
Vallcàrquera. A continuació, amb 52 assistents, se situen les sortides a Sentmenat i
a la depurada, mentre que la sortida a Can Padró va comptar amb la participació de
50 persones i la caminada pel circuit de barraques va atraure 49 persones. Les
caminades a Togores i al Binomio Ecuestre van reunir 46 assistents, i la sortida al
riu Tort un total de 38.

Per poder gaudir d’aquest cicle, que enguany ha arribat a la quarta edició i que es
reprendran el segon dijous de cada mes a partir del setembre, només cal tenir més de
60 anys i residir a Castellar del Vallès.
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