
REGLAMENT I NORMATIVA CORONAVIRUS 
VI Marxa familiar per la vida a Terrassa 
 
La VI Marxa-Cursa familiar per la vida es celebrarà el diumenge  
18 d’octubre de 2020 al Parc de Vallparadís. 
 
Organitzada per l’Associació per a la Protecció de la Família i la Vida, registrada a Terrassa amb 
el número 1194. 
 
La Marxa de 5000 metres començarà  les 11:30 hores, en grups de cinc persones com a màxim, 
amb intervals de 1 minut 
 
Es podrà caminar, mirar, passejar, córrer al ritme de cadascú 
 
El temps màxim per acabar la marxa-cursa és de 90 min. 
 
Donatius: El que vulgui cadascú per ajudar www.casaguadalupe.es  
 
La organització decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista. 
 
Pel sol fet de participar s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi estigui especificat queda a 
criteri de l’organització. 
 
Normativa Coronavirus 
 
L’Associació per a la Protecció de la Família i la Vida segueix la normativa decretada per les 
autoritats sanitàries i marcades per la RFEA recollida en el BOE. Amb l’objectiu de garantir la 
seguretat dels participants, voluntaris i membres de la organització, en aquest protocol 
POSTCOVID 19 es detallen les mesures de seguretat sanitaria que, a dia d’avui, es preveuen 
aplicar en la 6a Marxa familiar per la vida a Vallparadís el proper 18 d’octubre de 2020.  
Tots els participants estàn obligats a conèixe’l i cumplir-lo.  
Cal dir que a mesura que avanci l’estat de la pandèmia aquest protocol pot anar patint 
modificacions i actualitzacions fins al dia mateix de la marxa. Per tant, preguem la máxima 
atenció fins l’últim moment. En cas de que aquest protocol contradigui en algún punt el 
Reglament de la marxa (o qualsevol altre informació que figuri a la web) prevaldràn les 
indicacions d’aquest document. La prioritat dels organitzadors és mantenir la seguretat i la 
salut de les persones que d’una manera o altra participin en l’esdeveniment. Això inclou, no 
només als marxadors/es, sinó també els espectadors, voluntaris i equip de la organització. Som 
conscients que la present edició 2020, a causa de les circumstàncies actuals, el desitg dels 
marxadors/es de viure una jornada fantástica hi será present, és per això que des de 
l’Associació posarem tot el que està a les nostres mans per a què així sigui. Els participants, 
però, han de tenir en compte que l’aplicació de les mesures de seguretat fa que la organització 
sigui més complexa que en anys anteriors, per tant us demanem col·laboració i paciència. 
Siusplau, respecteu les normes establertes i sigueu considerats amb els voluntaris i la resta de 
participants. Si entre tots seguim les recomanacions i el protocol establert, podrem gaudir 
plenament de l’experiència!  
RECOLLIDA DE DORSALS • La recollida de dorsals es realitzarà com en anys anteriors, però es 
mantindrà la distància social recomanada a la cua de l’entrega de dorsals. Si és necessari es 
procedirà a fer marques a terra.  
SORTIDA  
L’ordre i l’hora d’inici de cada grup de cinc persones serà determinat per l’organitzador. 



• A tots els atletes en espera s’aconsella mantenir-se allunyats de l’àrea d’inici fins al moment 
de ser cridats per la sortida.  
• La sortida es realizarà de forma escalonada, amb un minut de diferencia del anterior com a 
mínim. 
Cada marxador/a haurà de portar la mascareta posada fins el moment que es doni la sortida 
corresponent al seu calaix i l’haurà de dur guardada fins a l’arribada a meta per tal de tornar-
se-la a posar.  
 
ARRIBADA  
Per evitar acumulació de persones en la zona d’arribada, l’accés a aquesta zona estarà 
controlada i la capacitat de l’espai serà inferior respecte als anys anteriors.  
 
COMPLIMENT PARTICIPANT • El participant es compromet a complir totes les exigències i 
recomanacions que faci l’organització per evitar contagis pel Covid-19. • El participant es 
compromet a no sortir a la marxa si nota símptomes que poguessin ser compatibles amb el 
contagi del Covid-19. • El participant declara que és coneixedor, accepta i assumeix que en la 
situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a 
l’organització en cap cas. 


