
 

11ns Jocs Col·legials Esportius 

Per transmetre des del col·lectiu mèdic els valors essencials de la pràctica de l'esport 

 

RESULTATS FINALS 

 Cursa Atlètica 

Dia: 25 d'abril de 2015. 

Lloc: Sant Cugat del Vallès. La Pollancreda. 

 Accés al llistat oficial de classificació de la cursa atlètica 

 Accés al llistat oficial de la cursa atlètica infantil. 

Reportatge fotogràfic: 

 Cursa, escalfant motors!  

 Cursa 

 Cursa nens 

 Cursa meta 

 Cursa premis 

 

 Pàdel 

Dia: 9 de maig de 2015. 

Lloc: CLUB ESPORTIU LAIETÀ - C/. Pintor Ribalta 2-8 Barcelona - 08028 

 
 Accés al llistat de la classificació del pàdel 
 Accés al reportatge fotogràfic 

 

 

 Golf 

XXI Torneig de GOLF CoMB - MUTUAL MEDICA. 11ª Edició 

MEDIJOCS 2015 

Dia: 2 d’octubre de 2015. 

Lloc: C.G. La Roca (Antic Vilalba) 

 

 Accés al llistat de guanyadors del golf 
 

http://medijocs.comb.cat/anteriors/2015cursa.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/2015cursa-Infantil.pdf
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/sets/72157649933455323/
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/sets/72157652251671461/
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/sets/72157649923849254/
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/sets/72157652251645491/
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/sets/72157652264183455/
http://medijocs.comb.cat/anteriors/2015padel.pdf
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/albums/72157656968765558
http://medijocs.comb.cat/anteriors/2015golf.pdf


 Natació 

Dia: 11 d’abril de 2015. 

Lloc: Consell Català de l'Esport. Residència Joaquim Blume. Esplugues. 

 
 Accés al llistat de classificació de la natació 
 Accés al reportatge fotogràfic 

 
 

 

 Muntanyisme 
 
 
Collbató – Montserrat – Collbató 
 
Dia: diumenge 24 de  maig. 
 
Itinerari: Dificultat moderada (4h30') especialment pels 850 metres de desnivell. 
Collbató (La Salut) Coves del Salnitre, Les Feixades, Montserrat, Sant Joan, les Bateries, Collbató 
 
 
 
Passejada per la Sèquia 
 
La Sèquia de Manresa és un canal construït fa més de 600 anys que porta l'aigua de boca a Manresa des 
del riu Llobregat després de fer un recorregut d'uns 26 Km 
 
Dia: dissabte 20 de juny. 
 
Itinerari: El trajecte és rigorosament pla, apte per tothom, just pel costat del canal per un caminet 
perfectament transitable. Nivell de dificultat: fàcil. Tram d'uns 4-8 km (aprox. 2 h) que passa per indrets 
força bonics. Trasllat amb cotxe de 5 min. Caminarem uns 4 Km fins la Butjosa i tornar pel mateix 
trajecte (total uns 8 Km i  màxim tres hores tirant llarg). Novament amb cotxe a l’hostal. 

http://medijocs.comb.cat/anteriors/2015natacio.pdf
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/albums/72157656964579950

