
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge d'una de les excursions del cicle, concretament la realitzada el 12 de març a GallecsImage not found or type unknown

Imatge d'una de les excursions del cicle, concretament la realitzada el 12 de març a
Gallecs

Més de 400 persones han participat a les sortides per a gent gran
del cicle Vine i Camina +60 2014-2015

Dimarts 19 de maig de 2015
Programes| Sortides 2014-2015

Un total de 407 persones han participat d’algunes de les sortides del cicle Vine i
Camina +60 del curs 2014-2015. Enguany, aquestes sortides organitzades per
l’Ajuntament (regidories de Gent Gran i Esports) han arribat a la setena edició, amb
un total de vuit excursions planeres, guiades i comentades entre els mesos de
setembre i maig que han comptat amb 51 assistents de mitjana.

Aquest curs, les caminades han portat els assistents a diversos paratges, com són els
Corriols dels Cans, la Font de la Fagina, el Castell de Clasquerí, Gallecs o Les
Arenes. A més, es va celebrar la tradicional sortida de Dijous Gras, i també es va fer
una caminada per veure els efectes de la ventada del 9 de desembre. La darrera de
les sortides programades, als entorns de Caldes de Montbui, va finalitzar amb un
dinar a càrrec d’alguns dels participants.

Les caminades del cicle Vine i Camina +60 tenen per objectiu promoure
l’excursionisme i les relacions amb els altres i la natura. Així, es pretén afavorir el
coneixement de l’entorn i l’activitat saludable entre persones grans no habituades a
fer sortides per la natura. Per poder-hi participar només cal tenir 60 anys i residir a
Castellar del Vallès. Les sortides tenen un preu de 2 euros, en concepte
d’assegurança.
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