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Imatge d'una edició anterior de la Caminada Popular.

La 31a Caminada Popular de Castellar tindrà un recorregut de 18
km i se celebrarà diumenge 13 de maig

Dimarts 8 de maig de 2018

Les inscripcions es podran formalitzar divendres al local del Centre
Excursionista o el mateix diumenge al vestíbul de l’Auditori

La Caminada Popular de Castellar del Vallès, organitzada per l’Ajuntament de la
vila, arriba enguany a la 31a edició amb un itinerari que diumenge 13 de maig
recorrerà un total de 18 km i que portarà els assistents fins a Sentmenat i la Font de
Bou.

La sortida oficial d’aquesta prova de caire no competitiu es farà de manera lliure
entre les 7.30 i les 8.30 hores, des del control situat al vestíbul de l’Auditori
Municipal Miquel Pont, previ segellat de la butlleta d’inscripció. A partir d’aquí, els
participants hauran de caminar els 18 km, passant pels controls que s’ubicaran a
l’alzina de Can Quer, el castell de Sentmenat, el Collet del Català, el salt de Guanta
i Can Montlló, per finalitzar novament a Castellar, a la plaça del Mercat.

Les inscripcions per poder participar a la caminada es podran formalitzar divendres
vinent, 11 de maig, al local del Centre Excursionista de Castellar entre les 20 i les
21 hores, o bé el mateix dia de la prova, al vestíbul de l’Auditori, a partir de les 7.30
hores i fins a l’hora límit de sortida. Cada participant haurà de pagar 7 euros,
excepte els menors de 25 anys i els majors de 65 anys, per als quals el preu serà de 5
euros.

Enguany, l’organització de la Caminada Popular compta amb la col·laboració del
Centre Excursionista de Castellar (que va organitzar la prova entre els anys 1988 i
1999), ADF, Colònies i Esplai Xiribec, la Comissió de Festes, el Club Atlètic
Castellar, Ràdio Club Castellar i la Colla del Senglar, amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
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