Comunicat del Comitè Tècnic de Caminades de Resistència
Estem vivint uns dies plens de canvis i d’incerteses, que a cap de nosaltres ens haguessin
passat pel cap. Tot s'està ajornant i tot s'està programant de nou per quan puguem sortir del
nostre confinament i tornar a fer el que més ens agrada, que és caminar i gaudir de la
natura.
El Circuit de Caminades de Resistència 2020 també s'haurà de tornar a programar, i
modificar el calendari perquè s'ajusti a les dates disponibles intentant afavorir a tots, tant a
entitats com a caminadors. Des del Comitè Tècnic de Caminades de Resistència convidem a
totes les entitats, si és del seu interès, a reunir-nos quan sigui possible, o crear una taula de
treball, de forma telemàtica, per elaborar un nou calendari intentant afavorir aquelles entitats
afectades per l'ajornament de la seva caminada, sense perjudicar a les altres. En els
moments difícils poden aparèixer les millors idees, i tenim múltiples opcions de col·laboració
entre entitats.
Resolucions: Amb motiu de la situació imprevisible, provocada per la malaltia COVID-19,
que ha paralitzat temporalment el CCCR, el Comitè Tècnic de Caminades Resistència, amb
l'acord de l'Àrea d'Excursionisme de la FEEC, resol, per aquesta situació excepcional, les
següents consideracions al reglament:
1. El Comitè demana a les entitats afectades, i dins de les seves possibilitats, el retorn del
cost de la inscripció (o la part que sigui possible descomptades despeses no recuperables)
als participants que ho demanin quan no puguin participar en la marxa en la nova data
proposada per l'entitat. Obertura d'un període d'inscripcions addicional d'una setmana en la
nova data. Les entitats que ho considerin poden oferir la possibilitat de reservar una plaça
per l'edició del 2021, per tots aquells que no puguin participar en la nova data.
2. Les caminades amb inscripcions encara obertes o per obrir, i que s'ajorni la celebració,
hauran de buscar, si ho decideixen els seus organitzadors, una nova data que no coincideixi
amb un cap de setmana en el que se celebri qualsevol altra caminada del Circuit. Si la data
coincideix en un cap de setmana en el que se celebra ja una caminada programada del
Circuit, la que hagi canviat de data no aportarà els punts pel reconeixement.
3. A causa d'aquests canvis i a les caminades suspeses hi hauran algunes caminades del
Circuit que no puntuaran, per aquest motiu el Comitè modificarà la puntuació final per obtenir
el reconeixement seguint els criteris del reglament.
4. Pel fet excepcional de la paralització del Circuit pocs dies abans de la celebració de la
Marxa del Setge amb les inscripcions ja tancades i els participants a punt, es donaran els
punts als inscrits, independentment de la seva participació en la nova data proposada per a
l'entitat.
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