Pk 1,440 Pont carretera N240.
Pk 4.400 Creuament camí muntanyencs amb camí vell de Vilafranca.
Pk 7.900 Creuament camí Pla Santa Maria amb camí dels aiguamolls.
Pk 8.600 Aiguamolls Pla Santa Maria.
Pk 12,000 Creuament camí paralel Torrent sec amb camí vell de Vilafranca.
Pk 14,400 Finalització camí del Casiol.
Pk 15.900 Casa de les Punxes.
Pk 6.300 Arribada. Piscina Fornàs.
PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a
que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Usuaris
responsabilitat de Patronat Municipal d'Esports de Valls, i seu social a Prat de la Riba 15-17,
43800 Valls (Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els usuaris i els serveis prestats. Aquestes
dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que mantingui la
condició d’usuari o les responsabilitats que es poden derivar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a
la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Prat de la Riba 15-17,
43800 Valls (Tarragona) o patronat.esports@valls.cat.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpd@valls.cat.
Així mateix, SI NO autoritza a que el Patronat Municipal d'Esports de l’Ajuntament de Valls
pugui captar dades de l’inscrit a través d’aquesta butlleta i la seva publicació en medis
materials com online (incloent web i xarxes socials) essent aquesta imatge tractada com una
dada d’acord al detallat anteriorment, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització a
Prat dela Riba, 15-17, 43800 Valls (Tarragona).

NO

Nom

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES

SI

1er Cognom

Pk 1,200 Torrent del Catllar.

2n Cognom

Data Naixement DNI

Pk 0,000 Sortida. Piscina Fornàs.

Signat

Itinerari.

Cal portar aquesta butlleta a les oficines del Patronat Municipal d’Esports, al CEM El Fornàs. El darrer dia d’inscripció és el 19 de febrer de 2020.

e-mail
Telèfon

rasa del Cargol i Torrent sec – Camí del Casiol –
Camí Font del Catllar - Valls. Distància 7.800 mts.

POPUL AR

POPUL AR

Anada. Sortida davant de la piscina coberta del Fornàs
– Carrer Francesc Gumà i Ferran – Camí d'Alió – Camí
Font del Catllar – Camí dels Muntanyencs -Camí del
Pla de Santa Maria - Aiguamolls del Pla de Santa
Maria. Distància 8.600mts.
Tornada. Aiguamolls – Camí direcció sud paral·lel

12a

CAMINADA

Distància total 16.400 mts. aprox.
El desnivell acumulat és de 90 mts
Sortida a les 9.00 del matí. Durada aproximada 4 hores.

CAMINADA

12a

Aiguamolls Pla de Santa Maria

Aiguamolls Pla de Santa Maria

Itinerari

La Lliga Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre
és una organització no governamental, sense
ànim de lucre, que té com a objectiu general
realitzar activitats que millorin el control i la
prevenció del càncer a la població.
La Lliga realitza activitats d'informació i
educació a la població mitjançant xerrades,
conferències, i difusió en els mitjans de
comunicació. Els temes són ben diversos i
sempre relacionats amb la prevenció, el
diagnòstic, la investigació i el control de la
malaltia, el seu tractament, etc.
A més, es realitza una tasca d'orientació i
suport als malalts i a les seves famílies,
durant tot el procés de la malaltia, a través
majoritàriament dels voluntaris de suport que
són formats constantment per tal de realitzar
una tasca adequada i òptima envers els
malalts. En aquest sentit, la Lliga compta
amb els Grups d'Ajuda Mútua (GAM),
formats per voluntaris, psicòlegs, treballadors
socials especialitzats i, inicialment, dones
voluntàries que han estat operades de càncer
de mama i ajuden a aquelles que han de
passar o acaben de passar per aquesta
experiència.
www.lligacontraelcancer.cat
Es proposa una col·laboració voluntària de
5€ per persona i 10€ per família.

Inscripcions

12a

Opció 1. On line
www.pmevalls.cat
Opció 2. Presencial:
- Centre Esportiu Municipal el Fornàs
- Pavelló Municipal Joana Ballart

CAMINADA
POPUL AR

Data màxima inscripció 19 de febrer. Us
aconsellem que recolliu la vostra polsera
acreditativa dies abans de la caminada

Aiguamolls del Pla de Santa Maria
23 DE FEBRER DE 2020

·con curs·
fotogràfic
Organitza:

Patrocina:

Col·labora:
Ajuntament
el Pla de Santa Maria
integraldisseny Valls

CAMINADA SOLIDÀRIA

SORTIDA:
Pavelló Xavier Tondo
a les 9.00h

