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ANNEX MARXETA 2022 
 
DATA:  
L’edició de la 58ª  Marxeta corresponent a l’any 2022 tindrà lloc el diumenge 9 
d’octubre. La sortida, llevat de cas de força major serà a les 8 de matí als afores del 
nucli urbà de Molins de Rei i tindrà una tirada aproximada de 10km. 
 
INSCRIPCIONS: 

 Per correu electrònic a l’adreça marxeta@cemmolins.cat a partir del dia 26 de 
setembre, fins a les 9 de la tarda del divendres 7 d’octubre.  En aquest cas 
s’haurà d’adjuntar el comprovant de pagament per transferència. 

 Personalment a la seu del CEM els dies 03 al 07 d’Octubre 7 a 9 de la tarda. 

 Els impresos corresponents, el reglament i altres informacions es poden trobar 
a la pàgina web www.cemmolins.cat 

 
FINANÇAMENT: 
L'esmorzar, l'avituallament de tots els controls, inclosos els de la sortida i l'arribada, i 
les despeses d'organització són a càrrec dels inscrits que a través de les següents 
aportacions financen la Marxeta. 

 Per persona federada a la FEEC i/o federacions adscrites a la UIAA, 
federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC i per els participants que 
pertanyin a seccions d’iniciació a la muntanya d’Entitats associades al 
moviment Azimut, l’import es de 11€. 

 Per persona sòcia del CEM, l’import es de 11€ (inclou l’assegurança). 

 Fins a 14 anys, l’import és de 6€ si és federat o soci del CEM i de 9€ si no ho 
és (inscripció + l’assegurança d’un dia) 

 Per a la resta, l’import es de 15€. (inscripció + l’assegurança d’un dia) 

 Acompanyant menor, fins a 12 anys, com a tercer membre de l’equip, 0 € si és 
federat, 3 € si no ho és (import de l’assegurança d’un dia). 

 Les inscripcions fetes després de l’assignació de l’ordre de sortida estaran 
limitades al nombre d’equips reservats i sortejats per l’Organització. Tindran un 
recàrrec de 3€ per persona  

 En tots els casos s’haurà de facilitar: 
o Nom i cognoms de cada membre de l’equip 
o Adreça i altres mitjans de contacte. 
o Nom de l’entitat per a la que participen. 
o Pels marxadors de la Copa Catalana, número de federat (atenció: no és 

el DNI). 

 Com que la gestió de la marxeta i les classificacions es processen 
informàticament, no s’acceptaran inscripcions en les que hi manquin dades. 

 
L’import es podrà abonar: 

 En efectiu, en el moment de la inscripció en el Centre. 

 Per transferència bancària efectuada abans de formalitzar la inscripció,i com a 
molt tard, el dia 01 d’octubre, al compte bancari núm. ES94 2100 0620 2902 
0028 7372 de La Caixa. Caldrà fer arribar la conformitat de l’abonament. 

 
La Comissió Organitzadora es reserva el dret de tancar la inscripció en el moment que 
el nombre d’equips sobrepassi la quantitat de 100 o quan consideri que l’excés de 
participants posi en risc el correcte desenvolupament de la prova. 
 
 
SORTEIG: 
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L’assignació de l’ordre de sortida es farà per sorteig el dissabte dia 8 d’octubre a la 1 
del migdia a la seu del CEM.  
 
RECOLLIDA DE DOCUMENTACIO: 
Dissabte 8 d’octubre de 7 a 9 de la tarda a la seu del CEM o mitja hora abans de la 
sortida. 
 
 
 
 
CLASSIFICACIONS: 
Independentment de les dades que es puguin facilitar a l’arribada, la classificació 
provisional serà publicada el dia 15d’octubre i la definitiva el dia 17.  Es podran 
consultar al taulell d’anuncis del CEM o a la pagina web. 
 
LLIURAMENT DE TROFEUS: 
Hi haurà un trofeu-obsequi  per a cada membre dels 3 primers equips de la 
classificació general. També es farà entrega d’un obsequi a l’equip més jove, sumades 
les edats. En cas d’haver-n’hi més d’un, es lliurarà a l’equip que hagi obtingut millor 
classificació.  L’entrega  de trofeus tindrà lloc el dia 5 de novembre a la seu del CEM a 
les 7 de la tarda. 
 
 
NOTES: 

 Les dades personals facilitades per a la inscripció seran utilitzades únicament i 
exclusivament pel CEM en la seva relació amb el participant i la Comissió 
organitzadora de la “Marxeta”. 

 Pel fet de formalitzar la inscripció s’accepten les disposicions del reglament i la 
responsabilitat pels danys a tercers que puguin ser ocasionats en el decurs de 
la marxa.  

 El reglament es pot consultar a: www.cemmolins.cat i estarà exposat al local 
del CEM els dies d’inscripció. 

 La presa d’imatges del participant per il·lustrar materials comunicatius de la 
Marxeta o del CEM queda implícitament autoritzada i també la seva difusió en 
qualsevol mitjà. 

 L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident, no així l’atenció a 
l’accidentat. 

 L’Organització queda exclosa de responsabilitat en cas de problemes derivats 
del possible estat de salut dels participants. 

 Una vegada tancada la inscripció, l’Organització no admetrà baixes ni canvis 
de titularitat. 

 


