
               INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) 
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya 

AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2021) 
"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultius (especial) davant el Consell Econòmic i Social  

de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO ".  

 

SERVO PER AMIKECO 
 

OFICINA IPA TARRAGONA 

Adreça:  C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8  – C.P. 43005   TARRAGONA   

Atenció al Soci:  ipatarragona@ipatarragona.org           WEB: www.ipatarragona.org    Whatsapp: 625 78 46 17 
 

 

 

17–18 i 19 DE SETEMBRE 2021 

DIVENDRES 17:    Sortida a les 16:00 des de la Fleca Flaqué del polígon Riu Clar.  

 carrer de la plata 11B, 43006 Tarragona (dipòsits plens). 

Als voltants de les 18:00 hores, parada tècnica  a on farem un refrigeri. 

Vora les 20:30 arribada a l’hotel Aran la Abuela, recepció i sopar. 

Després, temps lliure.  
 

DISSABTE 18:   A les 10 hores, sortida..., gaudirem d’una ruta   per veure  paratge  

 i lloc espectaculars.  

           
     

El dinar es farà a l’aire lliure, com sempre, en plena ruta en un lloc anomenat 

 PLAN BATALLER, on els nostres amics de l’hotel  Aran la Abuela ens serviran  

un dinar campestre, seguidament tertulia,  jocs i entreteniments a càrrec del grup. 

A la tarda tornarem a l’hotel, on podrem disposar dels diferents serveis, piscina, 

gimnàs, dutxa de massatges, Font de gel, jacuzzi, sauna turca, dutxa bitèrmica...   

A la nit, sopar a l’hotel, on com cada any, tindrem la nostra “festa particular”.  
 

DIUMENGE 19: Esmorzar a l’hotel i sortida direcció Tarragona, escollirem la 

 ruta, i decidirem on dinem (el dinar no inclòs en el preu de l’escapada)  

PREU DE L’ESCAPADA  135€ PER PERSONA   Inclou:  dues nits en habitació doble,  

sopar del divendres, esmorzar, dinar i sopar del dissabte i esmorzar del diumenge 

i record de la sortida. 

 

*la sortida es lúdica i no te carácter de competició, cada persona será responsable dels seus actes.  

mailto:ipatarragona@ipatarraogona.org
http://www.ipatarragona.org/
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FULL D’INSCRIPCIÓ 

 
Pilot: Nom i Cognoms:______________________________________________________________ 
 

DNI:_________________ 
 

Acompanyant: Nom I Cognoms:___________________________________________________ 
 

DNI:_________________ 
 

Telèfon:________________________  Mail: _______________________________________________ 
 

Vehicle:     Moto:         Turisme:       Tot Terreny:  
 

HEU DE FER L’ÍNGRÉS AL NÚMERO DE COMPTE DE CAIXABANC 

 

ES60 2100 0726 3902 0022 0211 

 

I ENVIAR UN MAIL DE CONFIRMACIÓ AMB AQUEST DOCUMENT COMPLIMENTAT I SIGNAT A: 

 

ipatarragona@ipatarragona.org 
 

 

DECLARACIÓ: 
NOTA IMPORTANTE: En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de 
Datos de las personas físicas, de 27 de abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) AGRUPACIÓ TARRAGONA, con 
número de CIF G43715598 situada en Carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 de Tarragona 43005 y cuya dirección email es 
ipatarragona@ipatarragona.org informa que los datos que nos ha proporcionado serán tratados con las finalidades propias derivadas de la relación 
associativa. 
(finalidad 1) Sus datos podrán ser utilizados para enviarle información relacionada con nuestros servicios, actos, eventos vinculados a la asociación 
y/o información que pueda ser de su interès. 
(finalidad 2) Las fotografies, grabaciones y entrevistes, podran ser utilizados para la prensa escrita o digital. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone,  
 
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO A  LA ENTIDAD. 
 
FIRMA      FIRMA 

Pilot                                                                    Acompanyant: 
 
 
 
Lloc:_______________ Data:________________ 

*la sortida es lúdica i no te carácter de competició, cada persona será responsable dels seus actes.  
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