
 

 

 
CURSA LA CAMETA COIXA 2016 

 
 
Dades generals 
Organitza: CEM LA CAMETA COIXA.  
 
El pròxim 21 de febrer a Miravet, és la 8a edició de la cursa. 
Sempre ha estat dins el Circuit de les Terres de l’Ebre. 
 
Origen de la cursa 
La cursa pren el nom del Club Esportiu de Muntanya (CEM) La Cameta Coixa, entitat 
local de Miravet organitzadora de la cursa. 
 
La Cameta Coixa és un nom darrere el qual s’amaga la llegenda que tenia atemorida 
tota la canalla de la postguerra. Aquesta criatura de tres potes, sempre afamada, que 
trobava en la carn dels infants el seu plat preferit, i que habitava al Castell va evitar 
que els xiquets de Miravet no hi pugessin ni poguessin prendre mal amb el que la 
Guerra havia deixat; amb els anys aquest ésser va agafar les mateixes funcions que 
l’home del sac. 
 
Recorregut 
Es tracta d’un recorregut exigent i competitiu, que recorre camins i senderes 
recuperats dels nostres avantpassats. Transcorre en part pel bosc de ribera i el Camí 
de Sirga i ascendeix per una sendera de pedra puja al punt més alt de la cursa on hi 
ha una talaia àrab (340 metres) des d’on es controla el curs fluvial i tota la ribera de 
l’Ebre. 
 
Quatre modalitats:  
 

Cursa Absoluta 
Distància: 21 km  
Desnivell: 1350 m 
 
Modalitat: Cursa Júnior 
Distància: 19,5 km 
Desnivell: 1050 m 
 
Modalitat: Cursa Cadet 
Distància: 11 km 
Desnivell: 600 m 
 
Modalitat: Marxa 
Distància: 10,05 km 
Desnivell: 450 m 



 
 
Organització  
La junta del club està composada per 6 persones però en l’organització hi està 
implicada molta més gent, des de l’ajuntament fins a altres entitats com l’associació de 
dones, la comissió de festes, així com persones a títol propi, conformant un grup de 
voluntaris de més de 100 persones. És una gran oportunitat per donar a conèixer el 
municipi i els seus productes locals. 
 
 
Horaris 
La recollida de dorsals serà dissabte, de 18 a 20 hores, a l’Ajuntament o el mateix 
diumenge, de 7.30 a 8.45 h a la plaça de l’Arenal.  
Diumenge a les 8.30 h ja es podrà accedir al Castell, punt de sortida de les quatre 
modalitats (9.30 h per a les tres modalitats absoluta, junior i cadet). La sortida de la 
marxa està prevista a les 9.40 h. A les 13.30 h lliuraments dels premis a la plaça de 
l’Arenal, on se situarà el punt d’arribada.   
 
 
Novetat: Campionat de Catalunya per equips 
Aquesta edició de la cursa La Cameta Coixa acull el campionat de Catalunya per 
equips, una competició de la FEEC en la que els corredors del mateix club poden 
competir com a equip i el guanyador és aquell equip que els seus membres 
aconsegueixen arribar amb menys temps. Tot això sota les següents condicions: 
 

• Equip mínim de 3 persones una de les quals ha de ser 1 dona. No hi ha nombre 
màxim de persones per equip, encara que únicament puntuaran les 2 primeres 
dones i els 4 primers homes. 

• Per cada club de la FEEC sol pot participar un equip. 
• Cada membre de l'equip ha de tenir llicència anual de la FEEC. 
• Tots els membres de l'equip han de competir a la cursa absoluta. 
• S'ha d'informar a l'organització dels membres de l'equip mitjançant e-mail a 

inscripcionscameta@gmail.com. 
 
A més, hi ha un premi en metàl·lic per l’equip guanyador en què es contribuirà a pagar 
les despeses per competir com a equip al Campionat d’Espanya per equips 
 
 
La 8a Cursa La Cameta Coixa, solidària amb els nens malalts de càncer 
 
Doncs aquest any 1 € de cada inscripció serà destinat a col·laborar amb  L'Associació 
de Nens amb Càncer (AFANOC). L'AFANOC, està formada per pares, mares, amics i 
familiars de nenes i nens afectats per aquesta malaltia, i té com a objectiu buscar 
solucions al conjunt de trastorns que envolten al càncer infantil.  
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: http://cursalacametacoixa.blogspot.com.es/  


