
 
 
REGLAMENT 

1. La Unió Excursionista de Sabadell organitza el diumenge 2 d’octubre de 2022 la 42a Ronda 

Vallesana  

2. Enguany hi haurà dos recorreguts (Ronda curta: 13,40 km /desnivell: +770 m  i Ronda llarga: 

15,80 km / desnivell: +910 m) que transcorrerà pel terme de Gallifa. 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. Cal portar got. En els avituallament no hi haurà gots. 

13. Sortida 

La sortida tindrà lloc al Km 11 de la carretera BP-1241 de Sant Feliu de Codines a Gallifa, a poc 
més d’un km de la població, en el paratge anomenat de Cabanyelles, entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 
del matí. 
El control d’arribada es tancarà a les 4 de la tarda. 

14. Inscripcions 

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

de 2022. 

b. Les inscripcions estan limitades a 650 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’1/1/2006): 6€ 

                      El mateix dia de la Ronda, si queden places 

https://ues.cat/noticies/


 
 

• Inscripció adult: 16€ 

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

• Infants (nascuts a partir de l’1/1/2006): 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. 

15. 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. 

 

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

 

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

17. 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. 
 

 


