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Imatge de la darrera sortida del cicle 2015-2016, que va tenir lloc el 12 de maig
passat.

Més de 300 persones han participat a les sortides per a gent gran
del cicle Vine i Camina +60 2015-2016

Dimarts 17 de maig de 2016

Un total de 321 persones han participat d’algunes de les sortides del cicle Vine i
Camina +60 del curs 2015-2016. Enguany, aquestes sortides organitzades per
l’Ajuntament han consistit en nou excursions planeres, guiades i comentades, que
han tingut lloc entre els mesos de setembre i maig que han comptat amb 36
assistents de mitjana.

Les caminades, que van començar el febrer de 2008, han portat els assistents al llarg
del curs 2015-2016 a diversos paratges, com són el parc de Colobrers, Can Faixero
o Can Borrell. També s’ha pogut gaudir de la ruta Joan Arús, d’una visita a la
fàbrica Vidrala, i de la tradicional sortida de Dijous Gras, entre d’altres. La darrera
de les sortides programades, el 12 de maig passat, va finalitzar amb un dinar.

Segons explica la regidora de Programes Socials, Pepa Martínez, “aquesta és ja
una proposta de promoció de coneixement de l’entorn que està del tot
consolidada”. En aquest sentit, la regidora destaca que “sovint ens trobem
persones que ens diuen que aprofiten els itineraris que programem per dur-hi
després la seva família o que els repeteixen en altres ocasions, i que després de
molts anys de viure a Castellar descobreixen nous paratges”.

Les caminades del cicle Vine i Camina +60 tenen per objectiu promoure
l’excursionisme i les relacions amb els altres i la natura. Així, es pretén afavorir el
coneixement de l’entorn i l’activitat saludable entre persones grans no habituades a
fer sortides per la natura. Per poder-hi participar només cal tenir 60 anys i residir a
Castellar del Vallès. Les sortides tenen un preu de 2 euros, en concepte
d’assegurança.
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