
Reglament 12a Marxa Senderista del Baix Segre 

Et demanem que llegeixis la informació que tens a continuació i davant de qualsevol dubte, 
ens pots contactar a senderista.lagranja@gmail.com  
 
Un altre any, la nostra Marxa Senderista del Baix Segre, sense perdre la seva independència i 
individualitat, formarà part del Circuit de marxes Saludables de Ponent.  
 
Per saber-ne més www.marxa.cat així mateix pot seguir-nos al 
https://www.facebook.com/Marxacat-1659683280977700/ 
 
La 12a Marxa Senderista del Baix Segre es celebrarà el 15 de Març 2020 

Podrà participar en aquesta MARXA tothom que hi estigui inscrit. 

La MARXA no té caràcter competitiu i és oberta a tothom. 

 

APARCAMENT - Hi haurà 3 zones d'aparcament degudament senyalitzades i amb voluntaris: 

 3 zones d’aparcament situades a l’entrada del poble, a mà esquerra i dreta.  

Els voluntaris us indicaran on aparcar. 

RECOLLIDA D’ACREDITACIONS I LLOC DE SORTIDA 

El control d’inscrits i l’entrega d’acreditacions s’efectuarà a partir de les 07h30 a la Plaça Nova, 
davant del Local Social de La Granja d’Escarp, a l’alçada de La Caixa  

Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte dels paratges 
naturals per a on discorre la MARXA. 

Hora d’inici de la marxa serà a les 8:30h. I la sortida serà des de la Plaça Nova.   

*Els nens/es nascuts a partir del 2014, any 2014 inclòs, tindran la inscripció gratuïta (Caldrà 
emplenar la butlleta de inscripció el mateix dia de la marxa). 

PREUS 

 Inscripció Anticipada, fins al 8 de març: 8,00 €/participant 

 Inscripció Anticipada fins al 12 de març: 11,00 €/participant 

 Servei Ludoteca 5,00 €/nen (el nen/a ha de ser major d’un any)  

SERVEI DE LUDOTECA 
Tornarem a oferir el Servei de Ludoteca; que es donarà a partir de les 8:30h fins les 14h30. 

Els nens/nens que poden optar aquest servei han de tenir més d'1 any i caldrà sol·licitar-ho 
quan es faci efectiva la inscripció. NO s’acceptaran reserves el mateix dia de la marxa. 

Tots els participants de la cursa rebran un bidó de la Marxa Senderista del Baix Segre. 

La Marxa Senderista del  baix Segre és Solidària amb un donatiu de 1€ de cada inscripció a  

AREMI. 

 

mailto:senderista.lagranja@gmail.com
http://www.marxa.cat/
https://www.facebook.com/Marxacat-1659683280977700/
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RUTES 
Per aquesta 12a edició, proposem 3 rutes, la quarta ruta és la blanca i serà gratuïta per les 
persones amb mobilitat reduïda i acompanyants, per que cada participant pugui triar la ruta 
que més s'ajusta el seu nivell i condicions físiques: 

 

Les Cales (3,20 km) – Blanca 

La Punteta Roja  (10 km) – Blava 

Els Corrals (17 km) – Roja 

La Vallfera (24km) – Negra 

Nota important: Aquells caminadors de la Ruta Negra que passin pel avituallament 2, més tard 
de les 11:30h, seran desviats cap a la Ruta Roja.  
 
Al acabar la marxa, amb previ pas pel punt de control d’arribada cada participant rebrà un 
tiquet per a agafar un entrepà de carn a la brasa o un entrepà vegetarià, aquesta opció cal 
seleccionar-la prèviament a la inscripció. 

La MARXA es donarà per finalitzada a les 14:30 hores o després de l’arribada de l’últim 
participant. L’arribada serà a la Plaça Nova de La Granja d’Escarp. 

Resta completament prohibit fer la marxa en bicicleta, per respecte als marxaries. 
 
Els participants menors d’edat han d’anar acompanyats pels pares o tutors en tot moment. 
 
En cas d'acompanyar-nos d'un gos porteu-lo lligat,  pel respecte als participants i també a 
l’entorn, passem per espais protegits en època de reproducció d’aus, hi haurà vigilància en 
aquest sentit. 
 
El trànsit és obert, malgrat passem per camins molt poc transitats, caldrà anar amb molt de 
compte en punts concrets. 
 
Si per qualsevol motiu la marxa no pogués celebrar-se aquest dia, l’organització en proposarà 
un altre, la qual cosa se us comunicaria. Els diners no seran retornats.  
 
Un cop hagueu fet efectiva la vostra acreditació, abans de la sortida, podreu gaudir 
d’un esmorzar que us tindrem preparats per agafar forces. 

A més a més, hi haurà 5 avituallaments, distribuïts per les 3 rutes de la marxa incloent la sortida 
i l’arribada. Cada 4-5 km, trobareu un avituallament. 

Tramitar la inscripció d’aquesta marxa implica la total acceptació d’aquest reglament. 

Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s'hagi acabat les cursa. 

L'organització declina tota responsabilitat en quan als diferents perjudicis que la participació en 

les curses pot aportar als inscrits.  

Qualsevol cas que es presenti no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè 

organitzador. 
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A l ‘inscriure’s a la Marxa Senderista del Baix Segre de la Granja d’Escarp, els participants donen 

el seu consentiment per a que l’Ajuntament de la Granja d’Escarp i Iter5, per si mateixos o 

mitjançant terceres entitats, tractin amb finalitat exclusivament esportiva o promocional, les 

seves dades de caràcter personal. 

No s'admetrà en cap cas la devolució de la inscripció. Només s'admetran canvis de qualsevol 

dada associada a les inscripcions fins a 24 hores abans del tancament del període de inscripcions 

que figura en el reglament de la cursa. A partir de l'últim dia del període de inscripcions fixat, no 

s'acceptarà cap tipus de modificació. 

Informem que dins del marc de l'activitat en la qual s'inscriu es captaran imatges i poden ser 

publicades per a fer-ne difusió. Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, 

distribució i explotació de la Marxa Senderista del Baix Segre de la Granja d’Escarp per tot el 

món (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistat classificatoris, etc.) mitjançant 

qualsevol mitjà de comunicació (Internet, publicitat, etc.)  

Inscrivint-se a la Marxa La Senderista del Baix Segre de la Granja d’Escarp autoritza a 

l'Ajuntament de la Granja d’Escarp a la publicació de les seves dades i imatges captades dins el 

marc de l'activitat. 

L'Ajuntament de la Granja d’Escarp es compromet a tractar les dades de caràcter personal 

segons s'estableix al Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets 

Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 

11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 

Responsable del tractament de les seves dades personals: Ajuntament de la Granja d’Escarp 

NIF: P2513100D Plaça Major, 3 - 25185 - La Granja D'Escarp (Lleida) Telèfon: 973 782 198   

ajuntament@granjaescarp.ddl.net 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu 

electrònic: dpd@granjaescarp.ddl.net 

Finalitat del tractament de les seves dades: Tractarem les seves dades personals per a la gestió, 

publicació de llistats classificatoris i les imatges per a fer difusió de la cursa de Sant Blai de la 

Granja d’Escarp. 

Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no 

és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les 

obligacions legals. 

Destinataris: Les seves dades seran tractades per l’Ajuntament de la Granja d’Escarp, Iter5, S.L. 

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i 

a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals 

automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: 

dpd@granjaescarp.ddl.net, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a 

exercir. 
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El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 

pel present document dóna consentiment a l’Ajuntament de la Granja d’Escarp a captar la seva 

pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament 

identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Ajuntament de la 

Granja d’Escarp o una altra empresa delegada estarà limitat al conjunt d'activitats 

desenvolupades dins l'àmbit de la cursa La Senderista de la Granja d’Escarp i podran ser 

publicades en qualsevol mitjà de comunicació, a les xarxes socials, web, etc. L’Ajuntament de la 

Granja d’Escarp es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat 

per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. L'organització decidirà qualsevol 

incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins el 

dia abans de la cursa per necessitats pròpies. 


