
 
  
 

FULL D’INSCRIPCIÓ OLIMPÍADES DEL CAMP - Estiu 2013 
 
 
Dades personals    
 
NOM:                                      COGNOMS:                                                      
 
DATA DE NAIXEMENT:                 ADREÇA:                                                        
 
 Tel. Fix:                 Tel. mòbil:                        E-mail:                                          
 
ESPORTS (Marca amb una creu els esports on vols par ticipar) 
 

 Basquet    BTT   Cross   Curses d’orientació 
 

 Escacs    Futbol Sala  Futbol 7   Natació 
 

 Patins en línia  Petanca   Tennis   Tennis taula 
 
 
SAMARRETA (Marca amb una creu la mida)   Cada poble  tindrà un color 
 

  8 ANYS    TALLA  L      EL CATLLAR 
  10 ANYS    TALLA  XL     ELS PALLARESOS 
  14 ANYS    TALLA  XXL     LA SECUITA 
  TALLA  S    TALLA  XXXL     PERAFORT 
  TALLA  M 

 
CONDICIONS 
 
PREU: 5 euros (sense límit d’esports). Inclou: menors d’edat (samarreta i 
assegurança), majors d’edat (samarreta) 
 
 
En/Na ______________________________________________________ amb DNI 
_______________, AUTORITZO al meu fill/filla a participar a les Olimpíades del 
Camp que organitzen conjuntament els Ajuntaments del Catllar, Els Pallaresos, La 
Secuita i Perafort, acceptant totes les normes de competició i de comportament 
establertes per a cada modalitat. 
 
Signatura del/s pare/mare o tutors 
 
 
 
 

FEM ESPORT, FEM POBLE. 
 
 
NOTA: Cal adjuntar el comprovant de pagament i una fotocòpia del DNI de l’esportista , o dels pares 
en cas de ser menor.  
 
Número de compte de l’Ajuntament del Catllar: 0182-5634-11-0010095593 
Concepte : Olimpíades del Camp. 



 
  
 

DISCIPLINES I SEUS 
 
Perafort: VERMELL        La Secuita: BLAU  
ESCACS      20 JULIOL   9.30 h.                     PATINS EN LINIA   06 JULIOL 19 h 
FÚTBOL-SALA    24 AGOST 9.30 h.               NATACIÓ    18 AGOST  11h. 
TENNIS TAULA   10 AGOST 17.00 h.        BASQUET  3X3   6 JULIOL 10 h. 
         15 AGOST  10 h. 
 

El Catllar: GROC                 Els Pallaresos: VERD 
TENNIS 14 a 21 AGOST 2013                        PETANCA   31 AGOST 
Segons Quadrant 
CURSA ORIENTACIÓ  21 AGOST 19h.           CROSS-INFANTIL  25 AGOST  
         18h.a19.45h. Segons categoría 
             CROSS ADULTS  20 JULIOL 
                 18.30h.a19.30h.Segons categoría 
BTT 17 AGOST 17.30 h.           FUTBOL 7 
                                                                        13-14-27-28 JULIOL i 11 AGOST   
                                                                        Segons Quadrant i categoría 
   

CATEGORIES 
PETITS   2006-2005-2004 
INFANTILS  2003-2002 
MITJANS   2001-2000 
JOVES   1999-1998-1997 
GRANS   1996-1995 
AMATEURS  1994 - 1983 
VETERANS   1982 – enrere 
 
Les dates de les proves les podreu consultar a la web de cada ajuntament i als taulers respectius. 

 
OLIMPÍADES DEL CAMP DE TARRAGONA  

 
Benvolguts, ens complau presentar-vos les OLIMPÍADES DEL CAMP DE 
TARRAGONA, projecte mancomunat entre els municipis del Catllar, Pallaresos, la 
Secuita i Perafort i gestat des de finals de 2012 amb l’objectiu de maximitzar 
l’aprofitament de les infraestructures esportives i de lleure existents als quatre 
municipis. 
 

La proposta que presentem implica els quatre municipis del Camp de Tarragona 
units per l’eix de l’AVE i per la franja que dibuixen els rius Francolí i Gaià. 
 
Amb la voluntat de donar cabuda al major nombre de participants possible, durant el 
període estival, hem programat activitats esportives per a totes les edats, fent de 
l'esdeveniment el pal de paller de la interrelació entre els municipis i els seus 
habitants. Volem fer una crida a tots els veïns, empadronats o residents, que 
vulgueu representar el Catllar perquè participeu en les modalitats que vulgueu de 
les incloses en aquest full d’inscripció, el qual també podreu aconseguir tant a 
l’ajuntament com a la web www.elcatllar.cat. Ja pots formar part de l’equip 
Olímpic del Catllar!. La inscripció, que faculta per participar en quantes activitats 
escolliu sempre que hi hagin places disponibles, és de tant sols 5 euros, i inclou una 
samarreta amb els colors del nostre equip. A més, per al cas dels menors d’edat, 
també inclou una assegurança.  
 
Entra a la web o vine a l’ajuntament i informa’t. Corre i no et quedis fora!! 
 
Ajuntament del Catllar 
Regidoria d’Esports 


