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Actualitat

El bon temps va acompanyar la 17a Caminada Popular

Dilluns 10 de maig de 2004
397 participants van gaudir, ahir diumenge, d'un dia de sol i paisatge a la XVII
Caminada Popular de Castellar del Vallès, que van organitzar l'Ajuntament de
Castellar, 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 va tenir lloc entre les 7:30h i les 8:30h de la Plaça Major, escenari, també, de
l'arribada dels excursionistes. El recorregut planer i assequible de 13 Km per la part
nord-est de Castellar, va ser plaent per tothom. "Els comentaris de la gent que
arribava deixava entreveure l'alegria dels participants. Tot va transcorre amb
normalitat. El bon temps va facilitar l'èxit de la jornada", ha explicat el cap de
la unitat d'Esports, Jaume Donat. La rapidesa del primer participant que va cobrir els
13 km quilòmetres del recorregut en poc menys d'una hora i mitja, va ser tan gran
que, segons Donat, "es va trobar que el 4rt control del Puig de la Creu encara
no havia arribat. Això el va obligar a haver de tornar uns minuts després per
fitxar". Pel que fa als últims en arribar a Castellar, a causa de la sorpresa final de
l'activitat de tirolina i tir amb arc que l'organització havia preparat pels participants,
"es fa difícil saber exactament quant de temps van trigar a fer tot el recorregut
perquè molts dels caminants es van entretenir a l'Era d'en Petasques", ha
explicat Donat. Amb tot, l'organització va tancar l'últim control cap a les 14.00h,
enlloc de fer-ho a les 14.30h, com era previst en un principi. Tots els participants
van rebre, a l'arribada, una medalla amb una fotografia gravada del Puig de la Creu,
en record de la 17aI Caminada Popular.
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