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SECCIÓ TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. d’acta: 24 Hora d’inici: 19.00 h Data: 06-09-21 
 

 
Assistents: 
Coordinador  Teresa Serra 
Membres  Montserrat Sansa  Xevi Calm   Iris Martínez 
  Roser Cerqueda  David Fisas  Miriam Bellido 
  Roger Vilaró   

Convidats  Silvia Paüls  Carles Matas 
 

Ordre del dia 
1. Visita al lloc per preparar la Gimcana. 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
      
-  

 
2. DIFT'21 
   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ens trobem tots al Parc del Segre per definir les 
proves i els llocs. Inicialment havíem previst fer les 
proves a la part del canal, però un cop allà veiem que 
és un espai massa gran i que no ens donarà per fer 
tantes proves i tenir tants fisios per controlar. Així 
que decidim que les proves les realitzarem totes 
localitzades a l'entrada. Proposem posar un envelat 
que serveixi de punt d'inici a on repartir les targetes 
per marcar les proves realitzades i recollir, al final, la 
bossa amb esmorzar saludable de regal. 
Proves: 
- Circuit marxa nòrdica 
- Escales, pujar i baixar escales per recollir aigua 
amb xeringa i emplenar un got 
- Circuit pintat al terra 
- Cons a terra i per avançar han d'encertar anelles 
- Avançar portant pilota amb dos pals 
 
La idea és que la marxa nòrdica es faci fent una 
circular, parant a la meitat per realitzar la prova de 
les escales, i que aquesta circular finalitzi a l'envelat. 
I d'allà ja queden la resta de les proves totes 
centralitzades en una mateixa zona. Amb prou 
distància entre elles, per tema COVID. 

Tots 
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Ens emplacem a la setmana vinent per finalitzar "in 
situ" la distribució de totes les proves i decidir si 
n'afegim alguna més. 

3. Baixa de la Secció Territorial
La Miriam Bellido explica que un cop finalitzat el DIFT deixarà de formar part de la Secció 
Territorial. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 
Tornem a quedar per a la setmana vinent per acabar de definir-ho tot. 

Teresa Serra 
Coordinadora 
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