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4t Comunicat del CTCR 
  
Des del Comitè recollim la informació publicada per la Secretaria General l'Esport i de 
l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya del passat dia 9 d'abril de 2021 
(adjuntem document), respecte de les condicions de mobilitat per participar a les 
Caminades de resistència i que la FEEC ha adoptat. Volem fer partícips a caminaires 
i organitzadors d'aquesta interpretació. 
  
Es poden practicar activitats esportives en grup, tant entrenaments com competicions, 
sempre que no es superi el nombre màxim de sis persones. Aquesta limitació de 
concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin 
llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu. 
  
Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca durant la pràctica 
esportiva, amb l'excepció dels esportistes amb llicència federativa o escolar que poden 
sortir de la comarca per anar a entrenar-se per a una competició esportiva o per 
participar en la mateixa. 
  
S’autoritza el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que 
s’hauran de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d'Acció pel 
Desconfinament Esportiu de Catalunya, (la FEEC les té penjades a la seva web) i que 
han estat homologats per la mateixa SGEAF i el Departament de Salut. Això inclou les 
competicions de caràcter federat, escolar i d’altres tipologies, així com els partits 
amistosos. 
  
A nivell extern totes les proves formen part d’un circuit o lliga i se'ls considera com una 
activitat organitzada, ja que compleixen amb els supòsits que així ho indiquen, com 
són un calendari regular, sortida i arribada, s’entreguen pitralls, hi ha controls i 
avituallaments i també una ‘classificació’ de caminaires que han completat la marxa. 
Així doncs, les caminades de resistència, es poden presentar com a activitats de circuit 
o lliga regular de la FEEC. 
  
Això permet la participació de tots els federats inscrits tinguin mobilitat permesa per 
anar-hi entre comarques, tal com hem dit anteriorment. Aquests hauran de portar tota 
la documentació acreditativa pertinent (dni, llicència federativa, inscripció de la prova, 
certificat de la FEEC de competició i la declaració d’autoresponsabilitat). 
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