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Tot el que cal saber sobre la 62a Marxa Infantil
La Marxa Infantil té lloc aquest diumenge (o el que ve, dia 24,
en cas que s'hagi d'ajornar) i torna després d'un any en blanc
a causa de la situació sanitària. La seguretat per evitar
contagis de coronavirus marca part de la celebració d'aquest
esdeveniment, organitzat pel Club Muntanyenc Sant Cugat,
un dels més multitudinaris a la ciutat -enguany hi
participaran 650 parelles d'infants. Cugat Mèdia recull aquí
els detalls d'aquesta iniciativa, que aquest 2021 suma ja la 62a
edició.

A QUINA HORA I ON COMENÇA LA MARXALes sortides de les parelles seran esglaonades, entre les 9 h i
les 10.50 h. El punt de sortida i arribada és el parc de Ramon Barnils.
COM FUNCIONEN LES SORTIDES ESGLAONADES DE LES PARELLES?Els infants seran cridats per
sortir pel seu número de pitrall. Quan això passi, hauran d'anar a la cua, on caldrà que mantinguin les
distànices de seguretat amb les altres parelles.Es deixarà una distància d'un minut i mig entre grups de 10
participants.
COM ES GARANTEIX LA SEGURETAT SANITÀRIA A LA SORTIDA I ARRIBADA?Cada parella
només pot tenir un acompanyant. En el punt de la sortida i arribada, a més, caldrà que tothom porti posada la
mascareta. Les persones amb símptomes de Covid-19 o que convisquin amb alguna persona que en tingui no
poden participar a la Marxa Infantil. Per evitar aglomeracions a l'hora de recollir la canalla, les famílies
podran saber per on van gràcies a un xip que portaran. Així, es podrà fer seguiment de cada parella a través de
l'app Livetrail, introduint el número de pitrall o el nom del participant.
COM ES GARANTEIX LA SEGURETAT SANITÀRIA DURANT LA RUTA? Una vegada els infants
arribin a l'entorn natural de Collserola ja no caldrà que duguin la mascareta.Una vegada en ruta, els infants
hauran de mantenir una distància de quatre metres amb les altres parellesEnguany no hi haurà avituallaments,
però al control número 3 de la ruta es donarà aigua fent servir el got plegable donat per l'organització o la
cantimplora individual, sense contactes amb el distribuïdor d'aigua.
QUÈ PASSA SI PLOU?En cas que s'hagi d'ajornar l'esdeveniment, es traslladaria al diumenge 24, amb els
mateixos horaris.Aquest divendres, en funció de la previsió del temps, l'organització ja podria prendre una
decisió quant a un eventual ajornament.
COM ÉS DE LLARGA, LA RUTA? QUIN RECORREGUT FA?Es tracta d'un recorregut circular de 10,5
quilòmetres que comença i acaba a l'entorn urbà de Sant Cugat, però la majoria de camí es fa pels camins de
Collserola.
El recorregut de la Marxa Infantil / Foto: Club Muntanyenc
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