
Dia 18 de juliol de 2015, a Camprodon 
 
 
 
 

CURSA D’OBSTACLES A CAMPRODON  
 
Què és l’Enkomarca’t ?  
L’Enkomarca’t  és una iniciativa que neix de diverses reunions amb el col·lectiu jove de tota la 
comarca, com a demanda seva per aglutinar-los a tots en una diada, degut a que és una comarca molt 
disgregada. I el que pretén aquesta iniciativa fomentar espais de trobada i participació entre els joves 
de la comarca. 
 
Què es farà?  
Una de les activitats que hi haurà, serà la cursa d’obstacles que es vol realitzar per Camprodon i el 
punt de trobada serà el passeig Maristany. Constarà d’una cursa de 5 km aproximadament amb 
diverses proves amb objectiu que nens i pares gaudeixin de l’entorn, que puguin fer una activitat 
conjunta i que sigui lúdico -festiva tot fomentant l’esport. Les proves seran assequibles per a totes les 
edats, acompanyats d’adults. Prèviament, es farà un esmorzar per donar força als corredors, donació 
de l’Associació de Dones de Camprodon.  
 
On us podeu inscriure? 
En el correu electrònic hi trobareu aquest document explicatiu i les inscripcions, que podeu portar 
omplertes a: 
Camprodon - Oficina de Turisme de Camprodon (Museu Isaac Albèniz) (Sílvia). De dimecres a 
dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h, i diumenge de 10 a 14h. 
Ripoll- Casal de Joves "El Galliner" (Anna, Clàudia i Yaiza). Dimecres i divendres de 9 a 13h i de 
dimarts a divendres de 16 a 20h. Web: www.ripolljove.cat i Consell Comarcal del Ripollès ( Servei de 
Joventut). De dilluns a divendres de 8 a 15h. A/e: joventut@ripolles.cat - Web: 
www.joventut.ccripolles.cat. 
Campdevànol  
A l’Ajuntament (Rosa). De dilluns a divendres 9 a 14h. 
Ribes de Freser  
A l'Ajuntament (Conxita). De dilluns a divendres de 10 a 12h.   
Sant Joan de les Abadesses   
Centre Cívic “El Palmàs” (Anna). De dilluns a divendres de 16 a 20h i els dimarts també de 9 a 13h.  
 
Horari: 
A les 10.30 h, es faran les inscripcions d’última hora per aquells que no hàgiu pogut fer-la prèviament i 
es donarà l’esmorzar. A partir d’aquí, els equips de pares i nens ja poden començar la cursa, l’hora de 
sortida serà aproximadament a les 11 h.  
 
Per facilitar la feina a l’organització i poder tenir una previsió dels equips i material, agrairíem que es 
realitzessin les inscripcions amb antelació.  
 
Normativa 
Els equips seran de 5-6 persones que han d’anar disfressades. Es pot optar a algun petit obsequi. 
Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult i serà imprescindible portar autorització de 
pare, mare i/o tutor/a. Els de 12 anys o més, serà obligatori portar autorització de pare, mare i/o tutor/ 
que s’adjunta a que aquest full de presentació. 
 
Preu d’inscripció:  
5€ per grup. Aquests diners aniran íntegrament destinats per l’Aliança Humanitària de Creu Roja per 
l’Alimentació Infantil. 
 

 


