
 

14ns 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: 14  d’abril de 2018. 
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 

• Accés la classificació dels metges 

• Accés la classificació dels metges per categories homes 

• Accés la classificació dels metges per categories dones 

 
 
Reportatge fotogràfic: 

• Cursa atlètica: sortida i cursa 

• Cursa atlètica: cursa infantil 

• Cursa atlètica: premis i trofeus 

 
 

 Golf 
XXIV Torneig de GOLF CoMB - MUTUAL MEDICA. 14ª Edició 
MEDIJOCS 2018 

Dia: Divendres, 6 de juliol de 2018 
Lloc: Golf La Roca (Antic Vilalba) 

• Accés al llistat de guanyadors del golf 
 

http://medijocs.comb.cat/anteriors/Res2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/Res2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/ResInf2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/ResInf2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/ResMetges2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/ResMetges2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/ResMetgesCatHomes2018.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/ResMetgesCatDones2018.pdf
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/albums/72157665859943127
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/albums/72157665860259487
https://www.flickr.com/photos/combarcelona/albums/72157695748662815
http://medijocs.comb.cat/anteriors/2018golf.pdf
http://medijocs.comb.cat/anteriors/2018golf.pdf


 Muntanyisme 
 
 
Dia: 12 de maig de 2018 
Punt de trobada: 
Pàrquing Monestir de Poblet. 
 
Recorregut:  
Ens trobarem al pàrquing del Monestir de Poblet, des d´on iniciem la ruta direcció a “Les Masies”. Girem 
a la dreta cap al “Mirador de la Pena”, deixant la pista principal.  Travessem la falla de Poblet, que 
només advertim pel canvi de color de les roques. A aquests materials els separen més de 300 milions 
d’anys, i es troben junts a causa de la presència de la falla.  
 
Travessem una antiga pedrera i ens endinsem en un magnífic alzinar. Arribem així a la plaça de la 
Llibertat, una antiga plaça carbonera on les piles de llenya eren cremades per transformar-les en carbó 
vegetal. El camí comença a zigzaguejar per guanyar altura i arriba al mirador de la Trona.  
 
Continuem per la pista i al cap de poc sorgeix a la dreta una drecera que porta a un antic pou de gel 
construït pels monjos, a la casa forestal de la Pena i, en retrobar la pista, a la font del Deport, seguim la 
pista a la dreta i trobem ràpidament el camí que s'enfila al mirador de la Pena, que en dies clars permet 
veure fins als Pirineus.  
 
Baixant del mirador, abans de l’antic pou de gel s’agafa la senda del Mata-rucs. Aquest tram de baixada 
és una de les millors mostres de l’exuberància del bosc de Poblet, passant d'un alzinar d'altitud a un 
altre de més mediterrani.  
 
Passem unes antigues pedreres i retrobem el sender de l’inici, pel qual fem el camí de tornada. 
 


