
 
 
Reglament i mesures COVID-19 

1. La Unió Excursionista de Sabadell organitza el diumenge 3 d’octubre de 2021 la 41a Ronda 

Vallesana  

2. Enguany hi haurà un únic recorregut de 17,5 km i un desnivell de 450 metres (positius/negatius) 

que transcorrerà pel terme de Cerdanyola del Vallès i el Parc Natural de Collserola. El recorregut 

estarà senyalitzat en la seva totalitat. 

3. En el decurs del recorregut hi haurà 3 punts de control, més el de la sortida i el de l’arribada. I es 

comptarà amb avituallaments de fruita, beguda, coca i xocolata a la sortida, i entrepà de 

botifarra. 

4. Es tracta d’una caminada popular no competitiva, oberta a tothom però per a la qual cal disposar 

de la condició física suficient per completar el recorregut. Així mateix amb la formalització de la 

inscripció, els participants declaren que coneixen i accepten les normes de participació de 

l'activitat i accepten els riscos generals de les activitats que es desenvolupen en el medi natural, 

i els accepta voluntàriament comprometent-se a col·laborar activament en el bon funcionament 

de l'activitat. Els participants han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres 

persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat. 

5. L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major. 

6. La Ronda Vallesana no es suspendrà en cas de pluja. Només s’anul·laria en cas de possibles 

inclemències meteorològiques molt adverses i que la Comissió organitzadora avaluarà. 

7. L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària. 

8. Els menors d’edat han d’anar acompanyats del pare/mare o tutor legal. 

9. Cal portar la roba i el calçat adequat per a una activitat de muntanya. 

10. La caminada transcorre per un entorn natural, que cal respectar i cuidar 

11. Es recomana no anar acompanyats de gossos ni d’altres animals. En cas de fer-ho, cal portar-los 

lligats 

12. Sortida 

La sortida tindrà lloc des del Pavelló Guiera (Avda. Guiera, 6-8 – 08290 Cerdanyola del Vallès), 

entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí. 

El control d’arribada es tancarà a les 4 de la tarda. 

13. Inscripcions 

a. Es podran realitzar a ues.cat o presencialment a secretaria de la UES del 10 al 30 de setembre 

de 2021. 

b. Les inscripcions estan limitades a 500 persones. 

c. Els drets de inscripció són: 

Del 10 al 30 de setembre: 

• Inscripció adult: 12€ 

• Inscripció adult amb llibre de la Ronda Vallesana: 16€ 

• Infants (nascuts a partir de l’1/1/2005: 6€ 

                      El mateix dia de la Ronda, si queden places 

• Inscripció adult: 16€ 

https://ues.cat/noticies/


 
 

• Inscripció adult amb llibre de la Ronda Vallesana: 20€ 

• Infants (nascuts a partir de l’1/1/05): 8€ 

d. Tots els participants han d’estar federats (FEEC, FEDME o equivalent) o en el seu defecte 

abonar 2 euros per tal que la organització pugui tramitar l’assegurança d’accidents 

obligatòria per a un dia, vigent únicament durant el dia de la Ronda Vallesana. 

e. Només es retornarà l’import íntegre de la inscripció si és per causes mèdiques justificades. 

Per motius no justificats, és retornarà el 50% si es comunica abans del 24 de setembre, a 

partir del 25 de setembre no es retornarà l’import. 

f. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament. La 

organització podrà demanar el DNI i/o el carnet de federat en el moment de recollir la fitxa 

de control. 

14. Recollida de llibres i fulls de control 

a. Per a les inscripcions presencials a secretaria, es recollirà el mateix moment de fer la 

inscripció. Per la qual cosa, el dia de la Ronda ja es podrà anar al punt de sortida directament. 

b. Per a les inscripcions online caldrà recollir el full de control i mapa (i també el llibre en cas 

d’haver fet la inscripció amb llibre) en els següents horaris: 

- El divendres 30 de setembre, de 17 a 21h, a la seu de la UES (c. Salut, 14-16) 

- El mateix dia de la Ronda a partir de les 7 del matí al punt de sortida (Pavelló 

Guiera). 

Per recollir el full de control i mapa, cal presentar DNI i si s’escau, presentar el carnet de   

federat/ada. 

 

15. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament, serà resolta per la Comissió 
Organitzadora de la Ronda Vallesana. 
 

16. Els participants autoritzen als organitzadors a l’enregistrament total o parcial, mitjançant 
fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà i en cedeixen tots els drets de 
difusió (xarxes socials, premsa, etc..) que considerin oportú, sense que tinguin dret a rebre cap 
compensació econòmica. 
 

17. Mesures Covid-19 
a. És obligat acceptar la Declaració responsable de consentiment individual de la COVID-19, 

que tots els participants rebran per correu electrònic dos dies abans de la data de realització 

de la Ronda Vallesana. 

b. És obligatori dur la mascareta en el moment de recollir el full de control/mapa i en el moment 

de recollir els d’avituallaments. I malgrat el seu ús no és obligat a l’aire lliure, si que 

recomanem usar-la si en algun moment de concentració de persones.   

c. Les persones voluntàries dels punts d’avituallament comptaran amb les mesures de 

protecció adequades i seran les encarregades de donar l’avituallament de forma individual 

a cada participant. 

d. En la mesura del possible, eviteu aglomeracions i mantingueu la distància de seguretat, en 

el moment de caminar i especialment si us atureu i en els punts d’avituallament. 

e. En els avituallaments no hi haurà gots. Cada participant serà responsable de portar el seu 

propi got de casa. En cas de no tenir-ne, en podreu comprar un de reutilitzable a la UES o en 

el moment de la sortida. 



 
 

f. Atès que les mesures són modificables, caldrà seguir les mesures corresponents en la data 

de realització de la Ronda Vallesana. 

18. El fet d’inscriure’s comporta l’acceptació d’aquest reglament. 


