III Marxa Solidària Sant Joan de Déu pel
Pla de Ponent
El motiu d’aquesta marxa és doble. D’una banda obrir la institució a la població de Lleida i rodalies
per tal de mostrar la feina que desenvolupem, i d’altre, aconseguir diners per un projecte
d’equipació d’una ludoteca d’infants a un centre d’acollida de Refugiats de Sant Joan de Déu a
Manresa.
També volem que sigui un acte on les persones ateses a Sant Joan de Déu Terres de Lleida puguin
ser part activa, organitzant, col·laborant i participant en la mateixa.
La marxa serà no competitiva amb tres distàncies 30, 20 i 10 Kilòmetres. El circuit serà lineal amb
sortida a Lleida i arribada a Sant Joan de Déu d’Almacelles. Les persones que vulguin fer menys
distància sortiran d’Alpicat (20 Km) o Raimat (10 Km).
Els organitzadors de la marxa són Sant Joan de Déu Terres de Lleida i el Centre Excursionista
Lleida. Amb la col·laboració especial del Centre Excursionista Alpicat i Xavi Thai.

Circuits, distàncies i sortides.




Circuit Solidaritat, 30 Km.
o Sortida a les 8:00 al pavelló 11 de Setembre de Lleida.
Circuit Fraternitat, 20 Km.
o Sortida lliure de 9 a 9:30 al Parc del Graó d’Alpicat
Circuit Hospitalitat, 10 Km.
o Sortida lliure de 10:30 a 11:00 a l’Ajuntament de Raimat.

Transport de tornada al lloc d’inici
Hi haurà un servei d’autobusos que començarà a funcionar a les 12:15 i anirà fent viatges cada 30
minuts. Aquest servei d’autobusos tindrà parada a les 3 sortides, els participants podran escollir la
parada que més els hi convingui.

Objectiu solidari
Aquest any els diners aconseguits es destinaran a una casa de la Fundació Germà Tomàs Canet
(Orde Hospitalari Sant Joan de Déu) dedicada a l’acollida de refugiats.
Aquesta casa, situada a Manresa, acull a una quarantena de refugiats, previsiblement de camps del
Líban i de Grècia. Son unitats familiars (famílies senceres amb més d'un integrant).
L'objectiu de la recaptació serà destinar-ho a una ludoteca per als nens que estan actualment
refugiats. Es disposa de l'espai però falta el material i adequar l'entorn d'aquest.
Actualment, les persones que estan acollides, passen per diverses fases, començant des de
l'adaptació al nou recurs, treballant l'autonomia i finalment disposen d'un acompanyament per la
cerca d'un pis per tal de fer la sortida cap a una vida autònoma. Durant totes aquestes fases, a banda

de tenir totes les seves necessitats bàsiques cobertes, els refugiats compten també amb el suport
d'educadors socials, traductors, etc. per tal d'afavorir la seva integració a la comunitat
Inscripcions

REGLAMENT
És una Marxa oberta a tothom, sense distinció de categoria, edat, sexe o nació, que accepti i respecti
tant la distància com el present reglament.
No és competitiva.
Hi ha tres distàncies, 30, 20 i 10 Km. Els circuïts transcorren per pistes de terra i asfaltades
marcades amb pintura groga i cinta. No es tallarà la circulació al transit per la qual cosa cal
respectar el reglament de circulació vial.

Data de celebració


8 d’octubre 2017.

Circuits, distàncies i sortides.




Circuit Solidaritat, 30 Km.
o Sortida a les 8:00 al pavelló 11 de Setembre de Lleida.
Circuit Fraternitat, 20 Km.
o Sortida lliure de 9 a 9:30 al Parc del Graó d’Alpicat
Circuit Hospitalitat, 10 Km.
o Sortida lliure de 10:30 a 11:00 a l’Ajuntament de Raimat.

Tancament de la prova
La prova es donarà per finalitzada a les 15:00 a Sant Joan de Déu
d’Almacelles.
Inscripcions
La inscripció i el pagament es podran fer on-line a la pàgina web del Centre excursionista Lleida
www.CEL.cat, a la de Sant Joan de Déu Terres de Lleida www.sjd-lleida.org o a iter5.cat. La
inscripció estarà oberta des del 26 de Juny i es tancarà a l’arribar a 800 participants o el dissabte 7
d’octubre a les 14:00.
S’admetran inscripcions el mateix dia de la marxa si no s’ha arribat als 800 inscrits.
Els drets d’inscripció varia en funció del circuit i l' edat.




Circuit Solidaritat, 30 Km. 12 euros.
Circuit Fraternitat, 20 Km. 10 euros.
Circuit Hospitalitat, 10 Km. 8 euros.




Nascuts del 1999 al 2004. 6 euros.
Nascuts després del 2004. Gratuït.

Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. No es donarà cap identificador a la sortida a menors
d’edat si no van acompanyats d’un adult.
El fet d’inscriure un menor i recollir l’identificador suposa l’autorització per la participació del
menor a la marxa.
Està totalment prohibit participar en la marxa sense identificació. Per tal efecte es donaran unes
polseres identificatives.
En cap cas es tornaran els diners un cop efectuada la inscripció.
La inscripció a la marxa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

Recollida de identificacions




Lleida: 7:15 - 8:00
Alpicat: 8:30 – 9:30
Raimat: 10:00 – 11:00

Recorregut
És obligatori seguir el recorregut marcat en tot moment. No seguir-lo comportarà la pèrdua de la
cobertura legal de la marxa.
El recorregut està fixat a la pàgina web, però el comitè organitzador de la cursa podrà variar-lo
sense previ avís per motius de seguretat o causes alienes a l'organització.

RECORREGUT ( https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18298914 )

Avituallaments







Km 4, basses Alpicat.
Km 8, Alpicat.
Km 14, Cerdera.
Km 20, Raimat.
Km 24, Claver.
Km 30 Sant Joan de Déu Centre: Esmorzar popular.

Transport de tornada al lloc d’inici
Hi haurà un servei d’autobusos que començarà a funcionar a les 12:15 i anirà fent viatges cada 30
minuts. Aquest servei d’autobusos tindrà parada a les 3 sortides, els participants podran escollir la
parada que més els hi convingui.

Drets d’Imatge
El participant autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a la web de la marxa, a les
webs dels organitzadors o a altres webs relacionades, així com en qualsevol publicació o fulletó que
l'organització cregui oportú amb les imatges agafades pels fotògrafs oficials. També cedeix les
seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la cursa.

Declaració responsable d'estat de Salut
El participant a l'omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per
a la pràctica esportiva i en concret per caminar la distància de la marxa. És responsabilitat del
participant fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal que no tingui cap risc. També és
responsabilitat del caminador protegir-se de les inclemències del temps i hidratar-se correctament.

Acceptació
La inscripció a la marxa implica l'acceptació d'aquest reglament.

Serveis especials



Transport bossa d’inici a final.
Dutxes.

Obsequi
Els primers 700 inscrits rebran un buff de la 3a Marxa Solidària més altres obsequis. Del 701 al 800
rebran el buff d’obsequi de la 2a Marxa.

Nombre màxim de participants
800 participants

