
 

  

Pavelló Juncar  • Ap. correus, 40 • 25620 TREMP 

Tlf.: 973651379 • fax. 973650754 
http://www.tremp.cat/esports 
e-mail: esports@tremp.cat 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 CAMINANT PER LA COMARCA 2015/2016 

 
Nom 
 i cognoms: 

 
 

Adreça:  CP: 

Població:  DNI: 

Data naix.:  Telèfon: Mòbil: 

e-mail:  

 

Desitja participar en l’activitat marcada, organitzada per la Regidoria d’Esports: 
 

Caminant per la  
Comarca 2014/15 

Import 
Abonat** 

Import 
NO abonat 

Menor 14 anys 
(acompanyat) 

pagat 

Tota la campanya     10 €     15 €      gratuït  
Un dia           5 €     10 €      gratuït  
Assegurança         5 € 5,00 
 TOTAL PAGAT:....................  
**Abonats Esports i  Socis Associació Dones Rosa d’Abril.  
Tots els participants han de pagar l’assegurança una vegada per tota la campanya. Si ja fan alguna altra 
activitats que han pagat l’assegurança a esports no cal tornar a pagar-la. 
Els inscrits per un dia a les caminades podran portar la inscripció fins el dijous anterior a la caminada i 
hauran de pagar l’assegurança una vegada. 
Els menors de 14 anys que vulguin participar hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable. 
 

INSCRIPCIONS: Omplir la butlleta adjunta i fer l’ingrés de l’import corresponent a La Caixa:  
ES26-2100-0030-8002 0123 5836,  a nom de la Redigoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Tremp 
Portar la butlleta amb el justificant d’ingrés a les oficines del pavelló. 
 

Data inscripció:   
TREMP, _____d _________________ del 201__ 
 
Signatura de l’interessat  
Autorització del representant legal en cas de ser menor, 
 

Conforme pagat. 
 
Segell La Caixa, 
 
 

 
 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals i imatges 
seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la gestió dels abonats i serveis sol· licitats i per l’enviament d’informació de les diferents activitats i serveis 
que ofereix l’ajuntament. Les imatges podran ser publicades a la plana web, butlletins o altres mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament i seran tractades 
de manera lleial, lícita i no lucrativa. El Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tremp i s’hi podrà dirigir per exercir el seus drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel· lació de les seves dades personals. 

 

CAMINANT PER LA COMARCA 
10a temporada  

 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ:    Regidoria d’Esports.   Pavelló Juncar   
                             • Ap. correus, 40 • 25620 TREMP      Tel.: 973651379 •  fax. 973650754 

        http://www.tremp.cat/esports   e-mail: esports@tremp.cat 
 
 
ORGANITZA:                                                          COL·LABORA: 
 

 

 

  
 

    

 
 

 



 

La Regidoria d’Esports amb el suport de l’Agrupació de Dones Rosa d’Abril, organitzen la 9a 

temporada de sortides per anar a caminar i al mateix temps conèixer la comarca. 
 

Les caminades es realitzaran els dissabtes 

pel matí i en ella hi podran participar totes 

les persones a partir dels 14 anys que 

vulguin fer esport. Els menors de 14 anys 

que vulguin participar hauran d’anar 

acompanyats per una persona responsable 

adulta i no pagaran cap quota. 

Hi aniran 2 monitors com acompanyants. 

 

PROGRAMA DE SORTIDES      
 

1a sortida:  
 
Dissabte, 23 de gener de 2016: Caminada al voltant del llac de Cellers 
Anirem fins al llac de Cellers i farem el tomb  seguint el camí que volta el llac.  
 
Sortida 8 h matí de l’estació d’autobusos amb cotxes. 
 
2a sortida :     
 
Dissabte, 27 de febrer de 2016:  Caminada pel camí dels corrals de Gurp.  
Anirem fins al nucli de Gurp i seguirem el camí que passa pels corrals.  
 
Sortida 8 h matí de l’estació d’autobusos amb cotxes. 
 
3a sortida:  
 
Dissabte, 19 de març de 2016:  Visita al Castell de  LLordà   
Farem una caminada i visitarem el Castell de Llordà  
 
Sortida 8 h matí de l’estació d’autobusos amb cotxes. 
 
4a sortida:  
 
Dissabte, 30 d’abril de 2016:  Caminada al voltant de Matasolana 
Anirem a fer un tomb al voltant del nucli de Matasolana  
 
Sortida 8 h matí de l’estació d’autobusos amb cotxes. 
 
5a sortida:  
 
Dissabte, 28 de maig de 2016: Caminada des de Pobla  de Segur a Salàs de Pallars, al 
voltant del Llac de Sant Antoni.  
Anirem amb cotxes fins a Salàs de Pallars i caminarem al voltant del Llac de Sant Antoni fina a 
Pobla.  
Sortida 8 h matí de l’estació d’autobusos amb cotxes 
 

 
6a sortida:  
 
Dissabte, 11 de juny de 2016:  Anirem al congost de  Mont-Rebei a fer activitats. 
 
Anirem fins el congost de Mont-Rebei i farem activitats diverses, com pot ser fer una passejada 
amb piragua pel riu. Es concretaran les activitats més endavant.  
.  
Sortida 8 h matí de l’estació d’autobusos amb cotxes.   
 
 
Com a cloenda de les caminades farem un dinar entre  tots els 
participants 
 

MATERIAL 
Heu de portar el material necessari per 
anar a caminar i que no us molesti: 

� Sabates de caminar. 
� Roba adient. 
� Cantimplora / beguda. 
� Portar alguna cosa per menjar. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

� Millora de la salut a través de 
l’exercici físic caminant. 

� Millora de la condició física en 
general. 

� Coneixement del municipi. 
 

 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ 
 

Caminant per la  Comarca 
2014/15 

Import Abonat** Import NO abonat Menor 14 anys 
(acompanyat) 

Tota la campanya          10 €     15 €      gratuït 
Un dia            5 €     10 €      gratuït 
Assegurança         5 € 
**Abonats Esports i  Socis Associació Dones Rosa d’Abril.   
Tots els participants han de pagar l’assegurança una vegada per tota la campanya. 
Els inscrits per un dia a les caminades podran portar la inscripció fins el dijous anterior a la caminada i 
hauran de pagar l’assegurança una vegada. Per la sortida a Mont-Rebei s’avisarà el preu a pagar, que 
estarà en funció de les activitats prevsites. 
Els menors de 14 anys que vulguin participar hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable 
 
Caminada de les Carenes, 7a Marxa El Pont de Suert – Tremp 2016 
Està previst fer la Caminada de Carenes el dissabte 9 d’abril de 2016, que 
formarà part de la XIX Copa Catalana de Caminades de Resistència 
organitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.  
 
3a Caminada dels  Mocadors a la Terreta / 2016 

Està previst fer la Caminada dels Mocadors el diumenge 15 de maig de 2016, per la 

Terreta.   patrimonidelaterreta@outllook.es  

 


