Marxa Infantil

Secció Marxa Infantil

59a Marxa Infantil del Club Muntanyenc Sant Cugat
DATA:

Diumenge 2 d’abril de 2017
(o segona data dissabte 8 d’abril de 2017)

1. Resultat del Concurs de dibuixos
Resultat del Concurs de dibuixos de la 59ª Marxa Infantil
S’han presentat un total de 1431 dibuixos pel concurs de la Marxa Infantil de les escoles, en ordre de nombre de
dibuixos presentats (considerant els nombres de dibuixos amb més de 10): Gerbert d’Orlhac, Ciutat d’Alba, Pins
dels Vallès, La Farga, Santa Isabel, L’Olivera, Collserola, Àgora, Catalunya, Joan Maragall, La Floresta i Thau.
El jurat del Concurs estava format pel les artistes santcugatenques Imma Pueyo i Marina Aragonès i l’artista Joan
Tortosa, amb la coordinació de les representants del CMSC: Rosa Maria Pennella i Dolors Gimenez.
Va escollir primer els 22 dibuixos finalistes (que es podran visionar al nostre web durant tot el 2017) i, a
continuació, els següents dibuixos que simbolitzaran La Marxa en els seus disseny de la Samarreta i del Cartell per
la seva 59a edició:
SAMARRETA: Julia Botey, de 10 anys, de l’Escola Collserola
CARTELL: Jan Martinez Permanyer, de 7 anys, de l’Escola Pins del Vallès
Els 22 dibuixos finalistes es podran veure a l’Espai Expositiu del nostre Club de l’ 1 al 31 de març.

2. Com participar-hi
•

•
•
•

•

•

•
•
•

La Marxa Infantil està oberta als nois i noies d’ entre 7 i 12 anys. Enguany, també, hi haurà una sola
modalitat i els joves entre 13 i 14 anys ja no hi podran participar. Tampoc els de 6 anys, degut
principalment a la limitació del nombre de participants imposada pel Consorci del Parc de la
Serra de Collserola, malgrat les argumentacions i protestes de la nostra organització.
El recorregut serà de aproximadament 10,5 km, amb un desnivell positiu acumulat de 200 m.
Hi haurà una sola classificació.
Els participants caminaran un total aprox. d’ entre 2 hores i vint minuts i 3 hores (segon el ritme de
marxa) i descansaran un total de 20 minuts. Informarem els temps i ritmes indicatius (mitjana del pas)
entre els controls principals.
S’ha prevista només 1 parada al control 3, a la zona de Can Coll. La Marxa acabarà a última hora
del matí.
Els temps de pausa seran igual per tots els participants, però amb total flexibilitat de la qual aniran
informant el personal del control 3.
La sortida serà per parelles a partir entre les 9.00 h. i les 11.10 h. del matí, escalonada segon l’ordre dels
pitrals. Els participants tornaran entre les 12 i les 14.30h., com a màxim. La sortida i l’arribada es faran
al parc de Ramon Barnils al Pla del Vinyet. Hi haurà serveis de WC i de Recollida Selectiva.
Ningú pot acompanyar els equips participants, excepte els voluntaris de l’organització i dels mitjans
externs de seguretat i d’assistència.
Al final de La Marxa els participants tindran un regal de molta utilitat pràctica per haver-hi participat i, a
més, obsequis de part de les empreses col·laboradores.
En cas de preveure condicions meteorològiques adverses, l’ Organització ajornarà La Marxa. En cas
d’ajornar-se es decidirà el divendres 31 de març i s’avisarà directament a totes les escoles del municipi i
els mitjans de comunicació i es traslladarà al dissabte 8 d’abril. Hi haurà la possibilitat que, en el
cas de la imprevisibilitat de les previsions meteorològiques, l’ajornament s’haurà de decidir i comunicar

el mateix dia de la Marxa, possiblement una hora abans i es farà amb comunicats de Cugat.cat i de
Televisió Sant Cugat. A més, l’ informació sortirà a les nostres pàgines webs i xarxes socials.

3. Classificacions
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L’ordre de classificació es basa en la regularitat: guanyen els que hagin tingut menys punts de penalització,
segon els temps establerts abans de La Marxa de part del equip tècnic de l’ Organització.
Hi haurà una sola classificació, tal com esmentats al capítol 2.
Hi haurà trofeu especials pels primers tres equips classificats i pel de la posició 31 i 32, oferts de part de
TVSC i del TOT SANT CUGAT, respectivament.
Hi haurà trofeus per un gran número de participants, seguint sempre l’ordre de classificació de la
regularitat per a aproximadament 100 equips. Una part dels trofeus seran oferts pels comerços i empreses
de la ciutat. Els altres per la organització.
Seguirem premiant:
1) La Escola que obtingui menys puntuació sumant els punts de penalització dels seus deu primers
classificats. 2) La Escola amb més participants. 3) La classe d’una Escola amb més participants.
Les classificacions podran consultar-se al nostre web a partir del dia 14 d’abril, sempre que no s’hagi
d’ajornar la prova.......
El repartiment de premis es durà a terme el dissabte 6 de maig a la plaça de Pep Ventura.
La classificació, com els últims anys, s’elaborarà de forma tècnicament infalible gràcies a
un xip electrònic i que als participants (un per cada parella) hauran de validar a cada
control. Aquest sistema s’utilitza a les marxes de regularitat i de resistència de tot el mon,
des de fa anys, i garanteix un perfecte enregistrament dels temps de pas. Els participants
hauran de marcar també a cada punt de control i de pausa (els 6 previstos) amb un sistema
de xips que aniran enganxats al pitrals, un de cada equip, que permetran enregistrar i
comunicar a una plataforma digital el pas dels participants a cada control. El sistema
livetrail online permetrà també als familiars seguir el recorregut i temps aproximatiu de
tornada dels participant a la meta, connectant els ordinadors, smart-phones, i-phones, ipads, tablets, etc. al web: livetrail/marxainfantil.com.

4. Inscripcions
Cost: 12,50€ + 1€ a favor de la ”FUNDACIÓ SANT MEDIR”, inclou les assegurances col·lectives obligatòries,
segon la normativa vigent per cada participant (= 13,50€ o 27,00€ totals per parella). Pels socis del CMSC hi
haurà un descompte de 2,50€ per participants. El pagament s’haurà de fer al moment de les inscripcions,
mitjançant targeta electrònica (VISA, MASTER o similar).
Aquests preus inclouen l’obsequi d’una samarreta per cada participant i un record de “la Marxa”.
L’ Euro esmentat serà una aportació voluntària que demanem facin els participants al Projecte
Solidari que al 2017 anirà destinat al programa esmentat de la ASSOCIACIÓ APRENEM per
afavorir una integració a les activitats extraescolars, etc. dels infants amb TEA (trastorn de
l’espectre d’autisme) sota tutela de l’Associació APRENEM.
Totes les pre- inscripcions s’han d’efectuar al apartat INSCRIPCIONS de la web www.cmsc.cat des de l’1 fins al
20 de març (o a l’ arribar al límit màxim de participants previstos: 1.000 parelles, respecte a les 1300 del 2016).
Des del 21 als 29 de març , de 16-30 a 19.30hr. de tots els dies feiners esmentats es podrà recollir a la seu
del CMSC tot el material necessari pel dia de La Marxa: samarreta, pitral i tríptic informatiu.
Els grups d’inscripcions de més de 10 parelles hauran d’avisar al CMSC
(marxainfantil@cmsc.cat) el dia i la hora de recollida del material, i el número exacte de
parelles, per evitar inconvenients i cues a la resta del públic a les taules d’inscripcions.

5. Col·laboració del Comerç de Sant Cugat
Una gran part dels trofeus que han rebut els participants millor classificats han estat donat des de fa molts anys
pels comerços de la ciutat. Aquesta col·laboració permetrà, un any més, que els participants puguin obtenir un
reconeixement a la seva regularitat.
A les properes setmanes, els comerços rebran la petició del CMSC per solidaritzar-se i col·laborar amb “LA
MARXA” per poder donar els màxim nombre de trofeus als participants premiats.
Si volen fer una aportació voluntària (només 30€ per cada parella de trofeus) els preguem que ens contactin a
l’adreça: marxainfantil@cmsc.cat.

6. Consells per una Marxa ambientalment sostenible
També enguany creiem oportú donar un impuls cap a una activitat cada vegada més sostenible. El nostre lema

per a la “Marxa 2017” confirmarà la dels anys passats:
“FEM UNA MARXA SOSTENIBLE!”
Quines mesures mínimes aconsellem?
•

•
•

Donar al vostres fills el menjar i begudes amb un mínim d’embolcalls i envasos, per tal de reduir els
residus. I l’aigua no freda dintre de la cantimplora (la de l’any 2014: els que la tenen) per així poder-la
tornar a omplir-la a la pausa de tornada (control 3 a Can Coll, sense generar més residus).
Utilitzar els contenidors de recollida selectiva situats a prop dels controls principals, seguint les
indicacions dels nostres voluntaris.
Aquestes recomanacions estaran escrites al tríptic que editarem a principi de març i que donarem a
conèixer a tots els participants a la Marxa a recollir el material al Club i que es pengen al nostre web.

7. Difusió de “La Marxa” a les escoles i col·legis de Sant Cugat
•

Estem editant un primer díptic informatiu sobre la modalitat de la Marxa, que lliurarem a principi de març,
principalment a través de les Escoles. Un DVD de CUGAT.CAT realitzat en ocasió de la 58ª edició de la
Marxa Infantil s’ha deixat a totes les escoles de Sant Cugat durant aquest mes de Febrer.

8. Col·laboradors Principals
• CAIXABANK – OBRA SOCIAL
• FERRER HEALT CARE
• AMAT IMMOBILIARIA
• TOYOTA IPPON MOTOR VALLÈS
9. Sorteig especial pel dia de la Marxa
EL PATI DE LLIBRES oferirà 20 llibres per a 10 parelles participants, que sortejarem públicament a les 12h. del
dia de “la Marxa” al Parc del Vinyet.

10. Col·laboradors a l’organització de l’esdeveniment
• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
• CAP i Creu Roja de Sant Cugat
• ADF i ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT CUGAT
• Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
11. Les imatges de la Marxa, a la venda en DVD a 'La botiga de Cugat.cat'

Les imatges de la 58a. Marxa Infantil estaran a disposició de les famílies a 'La botiga de Cugat.cat', a l'adreça
www.cugat.cat/labotiga.
A partir de l'endemà de la cursa, tots els interessats podran adquirir un recull en DVD de les millors imatges de la
Marxa per 5,99€, i així endur-se a casa un record de la seva participació a la Marxa del 2017.
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