
 

3r. Comunicat del Comitè Tècnic de Caminades de Resistència 

S’acosta l’inici de les caminades de resistència programades del Circuit 2021 (el 
27 de març està prevista l’Almogàver). No es pot asegurar com han d’evolucionar 
les condicions de mobilitat en les properes setmanes, i surten dubtes que estaría 
bé clarificar per caminaires i entitats organitzadores.   

Si les condicions són com avui (en la darrera setmana de febrer), i donat que les 
marxes i caminades (CCCR) no són competitives (perque el reglament així ho 
diu), com es pot participar en aquelles que les entitats decideixen fer mentre duri 
el confinament comarcal ? 

Malauradament, les limitacions actuals no permeten el desplaçament fora de la 
comarca per la participació en proves esportives no competitives. Es pot donar 
el cas però, que algú faci servir les caminades de resistència com a entrenament 
per les curses per muntanya o altres competicions. A dia d'avui però, qui vulgui 
participar en una caminada fora de la seva comarca només ho pot fer justificant-
ho com a entrenament. Caldrà que porti la llicència federativa, la declaració 
responsable i el certificat d'entrenament que trobarà a la seva àrea privada. Això 
és vàlid per tots els dies, i el dia que participi en alguna caminada del Circuit, va 
a entrenar.  El dia de la marxa, la sortida entre comarques podrá justificarse com 
una sortida d’entrenament i com a preparació per una competició. 

Pel que fa als clubs no cal que donin més informació respecte a la possibilitat de 
fer entrenaments, ja s'ha explicat abastament des de la Feec. Els protocols a 
aplicar per part dels clubs són els que ja han estan aprovats per la Feec i estan 
penjats a la web. 
 
Pels desplaçaments nocturns hi ha una declaració responsable diferent (i 
addicional). Segurament pot ser més difícil de justificar i no es pot garantir que la 
mobilitat nocturna per entrenament s’accepti en tots els casos.   
 
Esperem amb aquest comentari ajudar als marxaires a planificar el Circuit.  
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