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La Caminada a la Via Romana es fa
major d'edat amb més participants
que mai
La marxa que parteix de Sant Pau de Segúries va reunir diumenge 1.200
persones
Galeria fotos
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/905/pagina1/caminada/via/romana/sant/pau) (Xevi
Mas)

Els armats de Campdevànol van ser a Sant Pau de Segúries. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/905/pagina1/caminada/via/romana/sant/pau)
La Caminada a la Via Romana del Capsacosta ja és major d'edat. Aquest diumenge se'n va
celebrar la divuitena edició d'una de les festes de Sant Pau de Segúries amb més participació. De
fet, la coincidència amb el pont de Tots Sants i una matinal de diumenge amb un temps
esplèndid va aconseguir que fos una de les caminades amb més participants, unes 1.200
persones.
La presència dels armats de Campdevànol va ser, de nou, un dels elements més atractius de la
jornada. Els manaies van encapçalar la caminada en els seus primeres metres juntament amb una
comitiva romana. Com sempre, el punt àlgid va ser la proclama imperial que es va fer des de la
Trona i que va mantenir l'ironia com a punt de distinció.
Tot plegat va acabar amb un dinar-bacanal al pavelló de Sant Pau. La gran participació de la
caminada d'enguany es demostra amb el fet que es van aplegar uns 475 comensals.

La proclama imperial a la Trona va ser un dels punts àlgids de la Caminada a la Via Romana. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/905/pagina1/caminada/via/romana/sant/pau)
Els armats de Campdevànol escortant els participants a la caminada. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/905/pagina1/caminada/via/romana/sant/pau)
Foto de família de la comitiva romana. Foto: Xevi Mas

(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/905/pagina1/caminada/via/romana/sant/pau)
Galeries de fotos

Caminada a la Via Romana 2011
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/905/pagina1/caminada/via/romana/sant/pau) (Xevi
Mas)

Caminada a la Via Romana 2010 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/679) (Xevi Mas)

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/16216/caminada/via/romana/es/fa/major/edat/amb/mes/participants/mai
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Caminada a la Via Romana 2009
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/419/xvi/caminada/via/romana/capsacosta) (Xevi
Mas)

Caminada a la Via Romana 2008 (http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/160) (Adrià Costa)

La comitiva romana va tirar endavant l'any passat malgrat la pluja. Foto: Xevi Mas
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/419/xvi/caminada/via/romana/capsacosta)
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/679)
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