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Convocada a les 20.30 h al centre Inspira’t de Reus. 
 

Assistents: 
  
President:  Col. 
Vicepresident:  Col. 
Secretari:  Col. 1863 Sandra Salazar 
Vocals:  Col. 2400 Agustí Giné  Col. 3715 Eva Hernando 
  Col. 4646 Anna Ferran  Col. 6308 José Chaparro 
  Col. 4374 Carlos Tremps  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 20:45 amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Circuit de curses de les Terres de l’Ebre. 
3. Nou repartiment de tasques. 
4. Proposta de jornada lúdica. 
5. Posada en marxa de la programació del 2010. 
6. Concurs de Castells de Tarragona. 
7. Precs i preguntes. 
8. Següent reunió de la Secció. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
2. Circuit de curses de les Terres de l’Ebre 
 
L’Agustí Giné s’ha posat en contacte amb l’organització del circuit de curses de 
les Terres de l’Ebre per al 2010 a fi d’oferir un voluntariat per part nostra.  
El circuit és el següent www.pamitoc.com/circuit.php 

El circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre - Trofeu Pam i Toc estarà 
integrat per les següents curses de l’any 2010: 

1. 31/01/2010 - 1a Cursa del Pastisset, a Benifallet - 25,2Km i 1400m 
desnivell positiu 

2. 14/02/2010 - 1a Cursa de muntanya de Ginestar, a Ginestar - 22Km i 
815m desnivell positiu 

3. 28/02/2010 - 2a Cursa de muntanya la Cameta Coixa, a Miravet - 19Km i 
1000m desnivell positiu 
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4. 07/03/2010 - NO PUNTUABLE - 1a Cursa les II Torres, a Campredó - ??Km 
i ??m desnivell positiu. 

5. 14/03/2010 - 2a Pujada a la Foradada, a Sant Carles de la Ràpita - 22,5Km 
i 1100m desnivell positiu 

6. 28/03/2010 - 3a Cursa de muntanya Serra de les Fites, a la Pobla de 
Massaluca - 24Km i 600m desnivell positiu 

7. 11/04/2010 - 1a Marató de la Fageda, a la Sénia - 42Km i 2050m desnivell 
positiu 

8. 25/04/2010 - 3a Cursa de les Fonts, a Xerta - 26Km i 1650m desnivell 
positiu 

9. 09/05/2010 - 1a Cursa del Vent, als Reguers - 22Km i 1400m desnivell 
positiu 

10. 23/05/2010 - 10a Cursa de Paüls, a Paüls - 23Km i 1900m desnivell 
positiu 

11. 12/06/2010 - 18a Cursa de Muntanya de la Cursa del Llop, a Tortosa 
- 32Km i 1086m desnivell positiu 

12. 11/07/2010 - 3a Cursa de muntanya "Siurana-Cornudella", a 
Cornudella - 20,8Km i 1200m desnivell positiu 

13. 25/07/2010 - 2a Duextrem Amposta "Lo Coll Llarg", a Amposta - 
22Km i 1200m desnivell positiu 

14. 05/09/2010 - 1a Cursa d'en Panxampla, a Alfara de Carles - ??Km i 
??m desnivell positiu 

15. 11/09/2010 - 4a Cursa de muntanya Vila de Falset, a Falset - 23Km i 
775m desnivell positiu 

16. 26/09/2010 - 4a Pujada al Montsià Memorial Francesc Bort (Madro), 
a Alcanar - 31,5Km i 1650m desnivell positiu 

17. 10/10/2010 - 5a Cursa de muntanya de Tivissa, a Tivissa - 24Km i 
1950m desnivell positiu 

18. 24/10/2010 - 3a Cursa d'Ulldecona, a Ulldecona - 25Km i 1000m 
desnivell positiu 

19. 07/11/2010 - 2a Cursa de les Roques, a Horta de Sant Joan - 27Km i 
1300m desnivell positiu 

20. 21/11/2010 - 1r Km vertical de Roquetes, a Roquetes - 7Km i 1360m 
desnivell positiu 

Atès el volum de carreres, l’oferta formativa que es farà el primer semestre i les 
dues properes baixes per maternitat de dos membres de la Secció, no és possible 
assumir ni el voluntariat de les més importants. 
  
Per decisió majoritària dels membres de la Secció hem decidit afermar els 
voluntariats engegats fins a l’actualitat i els projectats (concurs castells) i deixar 
per valorar, de cara al proper any, la incorporació dels voluntaris en alguna/es 
carrera/es més. 
 
També hauríem de comptar amb un suport de voluntaris més estructurat, com la 
incorporació d’estudiants en aquests esdeveniments esportius. Aquest tema està 
en vies de negociació. 
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3. Nou repartiment de tasques 
En Carlos Tremps és el nou encarregat de l’ordinador i el telèfon mòbil de la 
Secció. 
 

 
4. Proposta de jornada lúdica 
En la línia de la proposta del Col·legi d’organitzar alguna mena de jornada lúdica 
per als col·legiats de la província, s’anuncia la idea d’organitzar una calçotada.  
El Pep es compromet a organitzar-la.  
Caldria determinar la forma de pagament i si el Col·legi es faria càrrec de la 
despesa o d’una part de la despesa. 
El lloc proposat és Aula de Natura "LES ESPLANES, Adreça: Camí de Puigpelat, 
s/n – 43887 NULLES (Alt Camp) Telfs. 609 166 703 / 650 904 300 -  
http://lesesplanes.org i els preus són: 
 

- Adults: 34 € 
- Joves (fins a 16 anys): 17 € 
- Menú infantil (macarrons): 12 € 
- Altra opció: Es pot portar el menjar del nen fet a casa (0 €) 

 
Realitzem la proposta a BCN per a la seva aprovació i la seva posterior 
organització.  
 
També hauríem de conèixer com es realitzarà la difusió entre els col·legiats de la 
província.  
 

 
5. Posada en marxa de la programació del 2010 
Estem a l’espera que es concertin entrevistes amb els organismes oficials per al 
primer trimestre del 2010 (col·legi de metges i infermeria). 
 

 
6.- Concurs de Castells de Tarragona 
La persona de contacte de l’organització del concurs, ens informa que encara no 
s’ha constituït la coordinadora i que tan aviat com es formi exposarà el nostre 
oferiment per tal de donar-nos una resposta. 
 

 
8. Següent reunió de la Secció 
Dia 8 de febrer de 2010 a les 20:30 a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 

 


