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Actualitat

Un dia de primavera per a una reeixida V Ruta de les Ermites

Dilluns 26 d'abril de 2004
320 dels 347 caminants que van participar a la V Ruta de les Ermites, van acabar els
49 km del recorregut traçat pel Centre Excursionista de Castellar, entitat
organitzadora de la ruta. Participants de totes les edats van gaudir d'un sol esplèndid
d'autèntica primavera. "La veritat és que el bon temps ha convertit la cita en un
èxit total", ha destacat el president del CEC, Sergi Rovira. La caminada popular
biennal de resistència per muntanya, que va començar i acabar a Castellar, va
recórrer alguns dels punts de la part nord del municipi. 10 van ser les ermites
romàniques situades en poblacions com Gallifa, Caldes de Montbui, Sant Feliu del
Racó o Sant Llorenç Savall, que els participants van poder visitar. La Ruta anava
adreçada a tota la població en general. "El participant més jove ha estat un noi de
deu anys i el més adult en tenia 80. El percentatge de dones, com acostuma a
passar en aquest tipus de caminades, era molt més inferior que el d'homes", ha
aclarit Rovira. El participant que va emprar menys temps en fer la ruta va ser un
jove que va arribar a Castellar poc abans de les dotze del migdia. Pel que fa a les
dones, la primera en arribar ho va fer abans de la una de la tarda. Amb tot, cada
participant anava al seu ritme i segons Rovira "els darrers excursionistes van
acabar la ruta cap a les vuit de la tarda". La caminada es va iniciar el mateix
diumenge, entre les 6:30 i les 7:00 hores. Les incidències vigents durant la jornada
d'ahir es resumien en uns quants casos de revinclades de turmell que els efectius de
la Creu Roja van solucionar sense cap problema. La Ruta de Les Ermites que es fa
Castellar, des de fa 10 anys, va sorgir en substitució a una altra caminada, coneguda
com la Caminada de Matagalls- Montserrat.
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