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Imatge d'un moment de la Caminada Popular 2014

La 27a Caminada Popular de Castellar del Vallès arriba a les 320
persones inscrites

Dilluns 12 de maig de 2014
Programes| Caminada popular - edició 2014

Un total de 320 persones van participar ahir diumenge a la Caminada Popular de
Castellar del Vallès, que enguany arribava a la seva 27a edició amb un recorregut de
18 quilòmetres pels entorns del municipi.

La sortida oficial es va fer entre les 7.30 i les 8.30 hores des del vestíbul de
l’Auditori, i la ruta quilometrada va engegar des de l’església de Sant Esteve. Els
controls de pas es van situar a Can Messeguer, a la Torre Turull, als safareigs de ca
n’Ametller i a l’Hípica Castellar (a la carretera de Sentmenat), per acabar a
l’església de Sant Esteve, on es va tancar el control d’arribada a les 15 hores.
L’única incidència destacada va ser el xàfec que va caure durant uns minuts al
moment de la sortida, però que no va impedir l’inici del recorregut.

Des de l’any 2000, l’Ajuntament s’encarrega de la coordinació d’aquesta prova que
té lloc anualment coincidint amb el segon diumenge del mes de maig i que el Centre
Excursionista de Castellar va organitzar per primera vegada el 1988.

Enguany, l’organització de la Caminada Popular comptava amb la col·laboració del
Centre Excursionista de Castellar, Serna, Bombers Voluntaris, el Club Atlètic
Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, la Comissió de Festes de la vila, Ràdio Club
Castellar, Cobega SA, Joan Roura, Marcel Germà i Antonio López.
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