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Imatge d'una sortida anterior del cicle Vine i Camina +60

Les inscripcions a la propera sortida del cicle Vine i Camina +60
adreçat a gent gran es podran fer els dies 6 i 7 de maig

Dijous 2 de maig de 2013
Programes| Sortides 2011-2012

En aquesta ocasió, l’itinerari, que es farà dijous 9 de maig, portarà els
assistents fins al Torrent de Colobrers

Una sortida que portarà els assistents a camina pels voltants del Torrent de
Colobrers és la propera proposta d’enguany programada per l’Ajuntament en el
marc del cicle Vine i Camina +60 adreçat a persones majors de 60 anys.

L’excursió tindrà lloc dijous vinent, dia 9 de maig, i recorrerà Sant Vincenç de
Jonqueres, Can Pagès i la pujada del Torrent de Colobrers, en un itinerari de 7,46
quilòmetres i dificultat alta. La proposta, com és habitual, engegarà a les 9 del matí
des de la plaça del Mercat, on els participants pujaran a un autobús abans de
començar a caminar.

Les inscripcions per prendre part d’aquesta primera proposta, que tenen un preu de
dos euros, es podran formalitzar a la Regidoria de Gent Gran (c. Portugal, 2D, tel.
93 714 40 40), entre les 10 i les 12 hores dels dies 6 i 7 de maig. Cal tenir en compte
que les places per prendre part d’aquesta sortida són limitades.

El cicle Vine i Camina +60, un seguit de caminades planeres, guiades i comentades,
que s’organitza amb l’objectiu de promoure l’excursionisme i les relacions amb els
altres i la natura, té lloc a Castellar des del curs 2008-2009. Les caminades tenen per
objectiu promoure l’excursionisme, les relacions amb els altres i la natura, i
permetran als assistents conèixer l’entorn natural i cultural de Castellar del Vallès.
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