
 

 

NORMES COVID-19  

PARTICIPANTS A LA CAMINADA:  

 

- S’haurà de portar la mascareta posada sempre que no es pugui guardar la 

distància de seguretat així com també a l’hora de fer les acreditacions. 

- Els participants no podran tocar els productes dels avituallaments els quals, 

juntament amb la beguda, seran subministrats pels membres de l’organització. 

- Cada participant haurà de portar el seu propi got per la beguda. A l’inici de la 

caminada podran adquirir-ne un si no en porten.  

- Els participants hauran de mantenir les distàncies de seguretat corresponents.  

- No es podrà compartir cap tipus de material  

- hi haurà gel desinfectant a disposició dels participants a cada avituallament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENT DE LA CAMINADA POPULAR  

21 DE NOVEMBRE DE 2021  

 

1- L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la caminada significa que el 

participant disposa d’un nivell de  condició física i salut suficient per afrontar 

l’activitat i que, per tant, participa a la caminada sota la seva responsabilitat i pel 

seu compte i risc, a més de vetllar per la seva integritat física durant tot el 

recorregut.  

2- L’entitat organitzadora, els organitzadors i els voluntaris declinen tota 

responsabilitat i no es faran responsables dels accidents, lesions o danys que 

pugin ocasionar o produir els participants de la caminada, però si que vetllaran 

per tal d’evitar-los.  

3- Els participants que vulguin abandonar la caminada ho han de notificar 

obligatòriament  als membres de l’organització.  

4- El recorregut s’ha de fer pel traçat senyalitzat. L’itinerari està preparat per 

aquesta caminada. Es retiraran les marques quan passi l’últim participant. Una 

part del recorregut són finques privades per tant, cal tenir en compte que només 

hi ha autorització per passar-hi durant la caminada.  

5- Els participants hauran de seguir obligatòriament les indicacions de 

l’organització.  

6- Cal tenir respecte per les normes cíviques, per la natura i les propietats (masies, 

conreus...).  

7- Cal dipositar les deixalles en els contenidors corresponents.  

8- Portar animals a la caminada implica que es fa responsable de qualsevol accident 

o acte  que pugui ocasionar. Cal portar-los lligats en tot moment.  

9- Es recomana portar roba i calçat adient per l’activitat.  

10- Atesa la situació especial de covid-19 aquesta caminada queda afectada per la 

normativa vigent.  

11- El fet d’inscriure’s a la caminada representa el coneixement de l’activitat que es 

va a realitzar  i l’acceptació total d’aquest reglament. 

 

EN CAS DE QUALSEVOL INCIDÈNCIA REFERENT A LA CAMINADA CAL COMUNICAR-HO A 

LA ORGANITZACIÓ.  

TELÈFONS (només pel dia de la caminada): 93 871 66 93 - 637 38 26 24 - 627 422 099  

PER QUALSEVOL ACCIDENT O INCIDENT GREU CAL TRUCAR A EMERGÈNCIES 112 


