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Un recorregut planer i sense dificultat per la XVII edició de la
Caminada Popular

Dijous 6 de maig de 2004
El proper diumenge, 9 de maig, tindrà lloc la XVII Caminada Popular de Castellar
del Vallès, que organitzen conjuntament l'Ajuntament, el Club Atlètic Castellar, la
Comissió de Festes, Centre Excursionista de Castellar, el Moviment de Colònies i
Esplai, Ràdio Club Castellar i Serna. La sortida tindrà lloc a la Plaça Major (7.30h-
8.30 h) i cobrirà un recorregut planer i assequible de 13 Km que cobreix la part
nord-est del municipi. Des del primer tram es veurà el Torrent de Canyelles i Mas
Canyelles, i després es pujarà per la Serra de Pinós que pertany al Parc Natural.
Segons la tècnica de Medi Ambient, Pilar Córdoba, "durant tot el recorregut, els
participants gaudiran del bosc mixt del nostre medi compost per alzines i pins
que actualment està molt verd i frondós a causa de les pluges". Al llarg d'aquest
primer tram, el recorregut mostrarà unes vistes panoràmiques del Parc Natural. Els
participants podran esmorzar al parany del Boter, on hi haurà situat el segon control.
Tal i com ha dit Córdoba, "en aquest punt de la Caminada, els excursionistes
podran asseure's a la gran esplanada i agafar forces amb un bon esmorzar".
Deixant enrera la Masia de Cadafalch, els participants arribaran al tercer control
ubicat a l'Alzina Balladora. "En aquest indret s'explicarà als caminants la
història de l'Alzina que era un punt de trobada per als joves dels voltants que
s'hi quedaven a descansar després de celebrar l'aplec de Sant Sebastià de
Montmajor a les primeres dècades del s.XX", ha explicat Córdoba. El darrer
control estarà situat al Puig de la Creu. Un cop arribats al punt més alt de la
Caminada, a 667 metres, els participants podran visitar l'ermita i el campanar. "Val
la pena gaudir de la panoràmica que es veu des d'aquest punt. Collserola,
Montserrat, i bona part de la nostra comarca poden ser vistes des del Puig de
la Creu", ha destacat Córdoba. Per tornar cap a Castellar, s'agafarà un camí que
portarà als caminants cap a la pista dels bombers fins arribar a la Cova del Mussol a
uns 200 metres de l'Era d'en Petasques. "Arribats aquí, els participants gaudiran
d'unes espectaculars vistes des d'una tirolina que muntarem per a la ocasió",
ha explicat el tècnic d'Esports, Salva Serra. Les inscripcions van quedar obertes el
passat dilluns, 3 de maig i fins demà divendres, 7 de maig, les persones interessades
podran acostar-se fins al Punt d'Informació de les 17 a les 20 hores. També les
podran tramitar, demà divendres, de 21 a 23 hores, al Centre Excursionista de
Castellar. Els participants que no hagin pogut inscriure's dins d'aquests terminis,
podran fer-ho al mateix diumenge i fins a un quart abans de la sortida. Les
inscripcions tenen un preu de 3 euros i s'hi inclou esmorzar i assegurança. Cal
recordar que es tracta d'una cita excursionista sense caire competitiu, on el temps
invertit no té cap significació especial. "Es pretén que la gent passi un dia distès
tot fent un recorregut planer i sense massa dificultat", ha explicat Córdoba. Tot i
que el mal temps no serà motiu de suspensió, l'organització es reserva el dret de
prendre qualsevol tipus de decisió al respecte. En cas de pluja, l'organització
recomana portar roba impermeable, un bon calçat i aigua. "Només quedarà es
suspendrà la caminada en cas de tempesta", ha explicat Serra. Tots els
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participants rebran, a la seva arribada, una medalla amb una fotografia gravada del
Puig de la Creu, en record de la 17aI Caminada Popular.
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