
COMITÈ CATALÀ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA

NOTA DE LES ACTUACIONS DEL COMITÈ 2021.

Barcelona, a 29 de setembre de 2021

Des del Comitè Català de Caminades de Resistència volem informar d’algunes
decisions que s'han portat a terme aquest any al Circuit Català de Caminades de
Resistència de la FEEC. En la nota que vàrem fer per les Entitats al març, vam
aconsellar escurçar els recorreguts per evitar problemes amb els horaris dels
confinaments. Sembla raonable que en un any tan especial i en estat d'alarma,
valoréssim més la continuïtat i possibilitat de tirar el Circuit endavant que alguns
paràmetres concrets del reglament. Fruit d’aquesta decisió, les Entitats organitzadores
han pogut modificar els recorreguts de la seves caminades substancialment o del tot.
Contràriament, sinó hagués estat així, sabem que molts organitzadors no s'haguessin
atrevit amb tantes incerteses i canvis de confinaments, a organitzar la seva caminada.
Amb aquests canvis, les puntuacions de cada caminada han canviat com correspon, i en
conseqüència, també ha canviat la puntuació per aconseguir el Reconeixement.

Concretament, la setmana de la celebració de la Ruta de les Ermites en estat d'alarma, es
va passar al confinament comarcal, cosa que va provocar molts dubtes en quan a la
possible participació dels seguidors del Circuit d'altres comarques, sobretot en aquells
moments d'incertesa en quan a la interpretació de si el Circuit era competició o no. El
Circuit Català de Caminades de Resistència de la FEEC no és competitiu. Així ho indica
el seu Reglament, com també ho ratifiquen moltes entitats a la seva pàgina web. En
aquest context, es va decidir no donar la puntuació als participants d’aquesta caminada
ja que hagués estat injust per la resta de participants del circuit de fora de la comarca. La
mateixa entitat organitzadora va enviar un correu els últims dies a tots els participants
de fora de la comarca indicant que tenien la possibilitat dels retorn dels diners de la
inscripció per aquest fet.

Esperant que d’ara en endavant el Circuit pugui tornar a la seva total normalitat, rebeu
una cordial salutació dels membres del Comitè.

 


