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Imatge del cicle Vine i Camina +60

El cicle 2013-2014 dels itineraris Vine i Camina +60 per a gent gran
comença el 19 de setembre amb una sortida al Pi gros

Dimarts 10 de setembre de 2013
Programes| Sortides 2013-2014

Les inscripcions per participar a aquest primer itinerari es podran fer els dies
16 i 17 de setembre

Una sortida al Pi gros serà la primera de les nou excursions adreçades a gent gran
que s’emmarquen en el cicle Vine i Camina +60 del curs 2013-2014.

La primera de les propostes tindrà lloc el proper dijous 19 de setembre i portarà els
assistents a fer un itinerari que passarà per la Dona acollidora, el camí de Can
Mariner, el Pi gros, el camí vell de Castellar, el Serrat, l’alzina de can Quer, ca
n’Ametller i la Soleia. L’excursió, que començarà, com és habitual, a les 9 hores a
la plaça del Mercat, recorrerà 5,5 quilòmetres i s’ha qualificat com una sortida de
dificultat baixa.

Les inscripcions per prendre part a aquesta primera sortida, 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 16 i 17 de setembre.

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.

Aquest nou curs, a més de la sortida que tindrà lloc el proper 19 de setembre, s’han
previst vuit caminades més, que es faran els següents dies:

10 d’octubre de 2013
L’entorn de Torrebonica
Recorregut de 4,5 km i dificultat baixa.

14 de novembre de 2013
Castell de Pera
Recorregut de 6,5 km i dificultat mitjana.

16 de gener de 2014
Ermita Sant Jaume de Vallverd
Recorregut de 7,4 km i dificultat mitjana.
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13 de febrer de 2014
Circuit per l’àrea de passeig, visita al forn de calç i als refugis antiaeris
Recorregut de 7,5 km i dificultat baixa.

27 de febrer de 2014
Ruta de les places del nord. Sortida especial de Dijous Gras
Recorregut de 4,5 km i dificultat baixa.

13 de març de 2014
Sant Feliu
Recorregut de 5,5 km i dificultat baixa.

10 d’abril de 2014
Circuit per la Torre Marimon de Caldes de Montbui
Recorregut de 7 km i dificultat baixa.

15 de maig de 2014
Itinerari per les Feixes de Canyelles
Recorregut de 5 km i dificultat baixa.

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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