13ns 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: 22 d’abril de 2017.
Lloc: Sant Cugat del Vallès. La Pollancreda.





Accés
Accés
Accés
Accés

al
al
la
la

llistat oficial de classificació de la cursa atlètica
llistat oficial de la cursa atlètica infantil
classificació dels metges per categories homes
classificació dels metges per categories dones

Reportatge fotogràfic:


Cursa atlètica: escalfament



Cursa atlètica: sortida i cursa



Cursa atlètica: arribada



Cursa atlètica: cursa infantil



Cursa atlètica: premis



Cursa atlètica: sorteig

Pàdel
Dia: 6 de maig de 2017
Lloc: PADEL AUGUSTA - Av. de la Guinardera 11-13. Sant Cugat del Vallès (08174) Barcelona.



Accés al llistat de la classificació del pàdel

Golf
XXIII Torneig de GOLF CoMB - MUTUAL MEDICA. 13ª Edició
MEDIJOCS 2017
Dia: Divendres, 7 de juliol de 2017
Lloc: Club de Golf el Montanyà.


Accés al llistat de guanyadors del golf

Muntanyisme
Dia: 13 de maig de 2017
Lloc: Sortida del CoMB (Pg. Bonanova, 47).
Recorregut:
Sortida des del CoMB fins a Can Caralleu, pujada exigent fins la carretera de les Aigües, girem cap a
l'esquerra fins la font dels Xiprers o enfilem el camí costerut fins les bateries antiaèries i el cim de Sant
Pere Màrtir on hi les antenes de Telefònica. Ara toca baixar i anar fent camí suau amb ondulacions fins
arribar al Turó den Corts on hi ha la capelleta de la Mare Déu de Collserola. Des d'allà anem cap el carrer
Mont d'Orsà creuant la carretera de Molins de Rei per arribar a la Plaça de les Basses d'en Barral on
tirem avall per anar al Pantà de Vallvidrera passant per la font de l'Espinagosa. Un cop al pantà baixem
pel camí del seu nom passant per davant de la boca de la Mingrot i arribem a la zona d'esbarjo la Pinya2
on enfilem de pujada el camí dels nesprers per passar per la font de Sant Ramon i arribar al Centre Cívic
de Vallvidrera on dinarem. Al acabar anem fins a la plaça de Vallvidrera per baixar per la drecera fins la
carretera de les Aigües per tornar al punt de partida.

