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A) CONSIDERACIONES GENERALS
1. FINALITAT I ÀMBIT DEL PROTOCOL
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El present document recull el protocol de prevenció del risc de contagi COVID-19 de la Cursa
Popular de sant Miquel 2021, amb els circuits de 5 km, 2 km, 1,5 km i Familiar.
El protocol proposa mesures i recomanacions pràctiques que permetin un marc per al
desenvolupament de la Cursa amb la finalitat de garantir unes condicions de seguretat i prevenció
d’acord amb el context actual.
Les orientacions incloses són una guia que cal anar adequant i adaptant d’acord amb les
instruccions que donin les autoritats competents en matèria de seguretat i prevenció davant del
risc de contagi de la COVID-19.
La redacció del protocol respon a la voluntat municipal de disposar d’una eina de gestió pel que
respecta a la prevenció del risc de contagi de la COVID-19.
Àmbit del protocol
El present protocol de prevenció es desplegarà en els vials urbans del municipi de Molins de Rei,
així com en aquells espais auxiliars de l’esdeveniment abans, durant i després que tingui lloc.
2. OBJECTIUS GENERALS
L’objectiu general d’aquest document és establir unes propostes d’actuació en l’àmbit sanitari i
operatiu que permetin prevenir el risc de contagi de la COVID-19.
Com a objectius específics, es determinen el següent:
Proposar un conjunt de mesures d’actuació i prevenció, d’acord amb la normativa aplicable en
cada moment i amb els requeriments inclosos als diferents plans sectorials de prevenció en l’àmbit
dels esdeveniments esportius.
Adaptar aquestes mesures d’actuació i prevenció al procés d’organització i celebració de
l’esdeveniment esportiu, tant abans com durant el mateix esdeveniment i després.
Informar, formar i conscienciar totes les persones implicades (esportistes, tècnics, organització,
voluntaris, espectadors...) sobre les mesures d’actuació.
3. NORMATIVA APLICABLE
Aquest protocol ha estat redactat a partir dels requeriments inclosos en el Pla d’acció pel
desconfinament esportiu de Catalunya, document presentat al Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 22 de
març de 2021 i elaborat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. El pla de
desconfinament de l’esport català estableix les mesures i recomanacions per tal que el sector
esportiu català porti a terme un retorn progressiu a la pràctica de l’activitat física, seguint en tot
moment les mesures de protecció i higiene per prevenir el contagi determinades per les autoritats
sanitàries.
Com a marc normatiu, en la data de redacció d’aquest protocol s’han tingut en compte les diferents
resolucions emeses pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per les quals es fan
públiques les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
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pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i que es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya segons l’evolució de la pandèmia.
En el moment de redacció d’aquest protocol, estan en vigor les mesures incloses en la resolució
SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
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B) IDENTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
1.DADES IDENTIFICATIVES DE L’ESDEVENIMENT
Nom de l’activitat: 42 Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei
Data de celebració: 26 de setembre de 2021
Raó social i titular de l’activitat: Ajuntament de Molins de Rei
Alcalde: Xavi Paz Penche
Ubicacions on es desenvolupa l’esdeveniment:
 Vials urbans del municipi
 Passeig del Terraplè, davant Biblioteca Municipal
 Carrer Salvador Seguí, davant de l’Espai Mariona i Parc Mariona
2.DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DELS RESPONSABLES
Nom:
Càrrec:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
CAP D’AUTOPROTECCIÓ
Nom:
Càrrec:
Adreça:
Telèfon:

Sr. Ramon Sánchez Gil
Regidor d’Esports
Plaça de la Vila 1, 08750 Molins de Rei
93 6803340
rsg@molinsderei.cat
Sr. Juan Antonio López Pérez
Cap de Guàrdia Urbana
C/ Rubió i Ors, Molins de Rei
626 068 809

Correu electrònic:
DIRECTOR DE LA CURSA
Nom:
Càrrec:
Adreça:
Telèfon:
626 068 928
Correu electrònic:
RESPONSABLE PREVENCIÓ COVID
Nom:
Càrrec:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
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jlp@molinsderei.cat
Sra. Roser Ramoneda i Labernia
Cap d’Esports
Edifici Ca n’Ametller, c/ Verdaguer
rrl@molinsderei.cat
Sra. M. Rosa Moreno Heras
Tècnica esportiva
Poliesportiu Municipal, c/ Sant Antoni M.
Claret

609 861 832
rmh@molinsderei.cat
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’edició 42 de la Cursa Popular de Sant Miquel 2021 comprèn 4 circuits diferents: de 5 k, 2 km,
Infantil 1,5 km i el Familiar, d’1 km.
L’esdeveniment es desenvolupa a l’aire lliure, en un espai no tancat, dins el nucli urbà del municipi
de Molins de Rei.
C) MESURES GENERALS
Les mesures que a continuació es detallen són de caràcter general per a tots els involucrats en
l’esdeveniment (participants, organització i espectadors).
1. COORDINACIÓ DEL PROTOCOL
En aquest context, a Organització disposarem de la figura del coordinador en matèria de salut,
seguretat i accions de prevenció davant la COVID-19.
És l'encarregat de vetllar pel compliment de les mesures higienicosanitàries i els protocols que es
derivin, així com garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a les persones
participants, la resta de l’organització i el públic. A causa de la situació actual, aquesta persona serà
l’encarregada de poder establir canals de comunicació i informació amb els serveis locals de Salut
Pública i Seguretat per tal d’estar coordinats per atendre situacions específiques que poden succeir
durant el transcurs de l’esdeveniment.
En sentit invers, hem considerat clau poder disposar d’un referent dels Serveis Sanitaris del
municipi així com un referent de Seguretat i Protecció civil, perquè ens ajudin als organitzadors en
tasques relacionades amb la seguretat, detecció i protecció dels participants envers la COVID-19.
2.TRAÇABILITAT DELS INVOLUCRATS EN L’ESDEVENIMENT
Tindrem garantida la traçabilitat de tots els participants que participen en l’esdeveniment
mitjançant una sèrie de mesures que permetin identificar-los i controlar la simptomatologia clínica i
els possibles contactes de risc.
Aquestes dades seran tractades sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades i sempre respectant els drets ARCO que té l’usuari sobre les dades.
Participants
Per garantir la traçabilitat dels participants, s’utilitzarà la base de dades de la plataforma
d’inscripcions. Aquest sistema informàtic ens garanteix disposar de les dades mínimes sempre
actualitzades (nom i cognoms, adreça electrònica o telèfon de contacte, edat...).
Staff
L’Organització crearà una base de dades interna de totes las persones (personal professional i
voluntaris/àries) de forma similar a la generada per als participants, amb la mateixa finalitat de
garantir la traçabilitat en cas d’incidència (nom i cognoms, telèfon de contacte, edat).
Proveïdors
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Els proveïdors externs seran responsables de passar a l’Organització la base de dades de les
persones que estaran presents durant la cursa. Caldrà que estigui en mans de l’organització en un
termini màxim de 48 hores abans de la cursa.
3. DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE
Tots els implicats en la celebració de la cursa han de declarar responsablement que en els darrers
14 dies no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no han estat positius, no
han conviscut amb persones que ho han estat, ni han tingut contacte estret amb persones
afectades per la malaltia, i s’obliguen a comunicar-ho en el cas de tenir símptomes o resultar
positius.
A tal efecte, hauran d’omplir el document d’autodeclaració de responsabilitat pel coronavirus SARSCoV-2, que han de lliurar en el mateix moment de recollida dels dorsals o bé en el moment
d’incorporar-se a l’Organització (en el cas de l'staff, voluntaris/àries i proveïdors), en el termini
màxim de tres dies abans de la cursa.
4. ÚS DE MATERIAL DE PROTECCIÓ
Tindrem elaborada la llista del material d’autoprotecció necessari per a la seguretat i
l’autoprevenció, tant per a l’Organització com, si s’escau, per als participants:
 mascaretes
 gel hidroalcohòlic o altres solucions desinfectants
Mascaretes
L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per a tothom (participants, Organització,
proveïdors...), excepte per als participants únicament i exclusiva en el transcurs de la prova.
En el moment previ a la sortida, el participant acudirà amb la mascareta posada fins al calaix de
sortida. En el moment de creuar l'arc de sortida es podrà treure la mascareta. Just en el moment
que hagi creuat la línia d’arribada, caldrà que es torni a posar la mascareta. Si no en disposa, els
voluntaris li’n facilitaran una.
Gel hidroalcohòlic
Els espais de l’Organització estaran equipats amb dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica,
sobretot els espais amb «punts de contacte» (lliurament de dorsals i/o acreditacions, punts
d’informació, etc.).
C) MESURES ESPECÍFIQUES
1. LIMITACIÓ DE PARTICIPANTS
Amb l’objecte de garantir el compliment de les mesures de prevenció, l’Organització ha considerat
una participació màxima de 1.500 persones.
Participants:
 400, circuit de 5 km
 200, circuit de 2 km
 400, circuit d’ 1,5 km
 500, circuit d’ 1 km
www.cursasantmiquel.cat
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2. ABANS DE L’ESDEVENIMENT
Inscripció
En tots els casos, s’han de fer a traves del web de la 42 Cursa Sant Miquel
(https://www.molinsderei.site/cursasantmiquel/) per evitar la presencialitat, abans de les 23.00 h
del dijous dia 23 de setembre.
És obligatòria la participació amb el dorsal facilitat per l’Organització. No hi haurà classificació en
cap dels circuits.
Durant el procés d’inscripció, els participants han de signar un document o clàusula en què es
manifesten coneixedors de l’existència d’un risc objectiu de contagi de la COVID-19, amb les
conseqüències que se’n puguin derivar i els afectin en termes de salut, i es comprometen a no
prendre part en l’esdeveniment en el cas que pateixin símptomes que puguin ser compatibles amb
el contagi de la COVID-19.
En formalitzar la inscripció, els participants estan obligats a llegir i acceptar el reglament de
l’esdeveniment, així com el protocol de prevenció de malalties emergents (COVID-19).
Els corredors que participin en la cursa han de declarar responsablement que en els darrers 14 dies
no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no han estat positius, no han
conviscut amb persones que ho han estat, ni han tingut contacte estret amb persones afectades
per la malaltia, i s’obliguen a comunicar-ho en el cas de tenir símptomes o resultar positius.
Tots els participants han d’omplir el document d’autodeclaració de responsabilitat pel corona virus
SARS-CoV-2, que han de lliurar en el moment de la recollida de dorsal, amb un termini màxim de
tres dies abans de la cursa. Aquest document es facilitarà als participants en format digital durant
el procés d’inscripció.
Per tal de poder garantir una traçabilitat eficient de tots els involucrats en l’esdeveniment —
participants, staff, voluntaris i proveïdors—, s’ha creat una base de dades digital amb les dades
mínimes d’aquestes persones sempre actualitzades (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte,
edat i DNI). Per als participants, utilitzarem el mateix formulari de la inscripció. En aquest cas,
sempre es tindran en compte els aspectes legals en matèria de privacitat i protecció de dades.
Lliurament de dorsal
Per evitar aglomeracions, l’Organització ha fixat la recollida de dorsals: al pati de l’Escola el Palau,
entrada pel carrer Rafael Casanova, els dies següents: dijous 23 i divendres 24, de 17 a 21 h, i
dissabte 25, de 10 a 14 h.
En tots dos casos, caldrà mantenir la distància física recomanada mentre es fa cua.
En tots els espais hi haurà dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica. Tot el personal i corredors
hauran d’anar amb mascareta.
Els participants hauran de portar el document d’autodeclaració de responsabilitat pel coronavirus
SARS-CoV-2, signat, en el moment de la recollida de dorsal.
www.cursasantmiquel.cat
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No es permetrà participar-hi sense dorsal de l’Organització.
Servei de guarda-roba i lavabos
Per tal de garantir el compliment de les mesures de prevenció, l’Organització no oferirà els serveis
de guarda-roba.
S’habilitaran els lavabos a l’arribada, a l’espai del Parc de la Mariona, situat al c/ Salvador Seguí.
Sortida: passeig del Terraplè amb c/ Molí
Es proposa prestar atenció a la planificació del procediment de sortida, tant en l’àmbit de les
circulacions com del compliment escrupolós dels temps.
És important seguir les indicacions de megafonia i les senyalitzacions dels espais d’Organització
durant les circulacions per minimitzar els «punts de contacte» i evitar aglomeracions que
augmentin el temps de possible exposició. Aquestes circulacions estaran reforçades amb la
senyalització suficient (cartells, fletxes de direcció i per sistema de megafonia).
Els esportistes hauran d’accedir al recinte de sortida amb prou antelació per evitar aglomeracions.
Tindrem col·locats dispensadors de productes higienitzants abans d’entrar als calaixos de sortida,
marcats al terra, que seran més amplis per tal de poder guardar la distància interpersonal de
protecció en els moments previs.
S’utilitzaran diferents colors de dorsals per identificar millor i més ràpidament les sortides
pertinents: vermell, cursa de 5 km; blau, cursa de 2,5 km; verd, cursa d’1,5 km, i lila, cursa d'1 km.
Informarem els participants per correu electrònic del seu horari de sortida. S’aconsella ser puntual i
arribar a l’hora de la cita, ni més aviat ni més tard, i s’han d’habilitar calaixos d’espera per mantenir
la distància de seguretat.
Els participants han de fer ús de les mascaretes fins a la mateixa línia de sortida.
Arribada: carrer Salvador Seguí, alçada Espai Mariona
Tindrem planificades les circulacions per poder minimitzar els «punts de contacte» i evitar
aglomeracions que augmentin el temps de possible exposició. Aquestes circulacions estaran
reforçades amb la senyalització suficient (cartells, fletxes de direcció i per sistema de megafonia).
Situats en diferents punts a la sortida del carrer d’arribada, hi haurà dispensadors de productes
higienitzants.
3.DURANT L’ESDEVENIMENT
Inici de la prova
La sortida es desenvoluparà en format “Rolling start” de 40 participants cada 30 segons.
A la zona de sortida, tindrem marcat al terra la ubicació on han d’esperar els participants. Per fer
aquest marcatge utilitzarem guix o cinta adhesiva, per poder treure-ho posteriorment.
Circuits i recorreguts de la prova
El disseny dels quatre circuits transcorre pels carrers o avingudes de la nostra població que tenen
més capacitat d’absorbir el flux de participants i permeten, en cas que sigui necessari, la possibilitat
de mantenir una distància interpersonal d’autoprevenció.
www.cursasantmiquel.cat
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Avançaments durant la prova
Cal vetllar per les recomanacions de les distàncies de seguretat entre persones segons la velocitat a
què es faci l’activitat. Es recomana un mínim de 10 metres corrent. S’aconsella sortir del rebuf de
l’esportista que hi ha al davant.
Es recomana evitar el drafting (seguir les petjades del corredor que tens davant teu). S’aconsella
una distància de drafting de 10 metres lineals entre corredors. Un corredor o corredora pot entrar
en aquesta zona imaginària que envolta el corredor que va davant només per avançar el corredor o
corredora que el precedeix, l’ha d’avisar de la maniobra amb el crit de «Pas» i hi hauria d’invertir
menys de 15 segons, si no vol ser penalitzat. Aquest avançament hauria de ser sempre per
l’esquerra i, si és possible, en una zona ampla. El corredor o corredora que és avançat hauria de
«deixar» pas, retirant-se cap a la dreta i sortint de la zona de drafting de qui l’avança.
Avituallament: Parc de la Mariona, situat davant del carrer Salvador Sequí, i carpa de l’Espai
Mariona
No ubicarem avituallaments a mitja cursa. S’ha previst un avituallament, al final, d’una ampolla
d’aigua individual i una peça de fruita per als circuits de 5 km , 2,5 km i 1,5 km. En el circuit d’1 km
només tindran una ampolla d’aigua.
Gestió del públic i els acompanyants
 Es recomana que només es desplacin els participants i els acompanyants que siguin
necessaris des d’un criteri de prudència i prevenció.
 Els desplaçaments del públic i els acompanyants s’han de fer de forma individual o
exclusivament amb familiars convivents. Cal evitar els desplaçaments col·lectius i, en cas
que siguin necessaris, cal fer ús individual de les mascaretes.
 S’ha d’evitar la formació d’aglomeracions als espais dels voltants i en els accessos a
l’esdeveniment.
 Sempre s’ha de mantenir la distància de seguretat.
 L’ús de la mascareta sempre és obligatori.
 Cal evitar mostres d’afecte que impliquin contacte físic amb tercers aliens a l’àmbit de
convivència habitual i susceptibles de pertànyer a un grup de risc.
 Els espais per al públic i les mesures preventives a tenir en compte sempre han d’estar
perfectament senyalitzats per evitar confusions.
4. DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT
Arribada: c/ Salvador Seguí
Hi haurà habilitada, lliure de vehicles, la zona d’arribada al carrer Salvador Seguí per afavorir la
dispersió dels participants. En arribar-hi, els esportistes l’han d’abandonar sense entretenir-se i
dirigir-se a l’espai paral·lel al carrer, Parc Mariona, zona oberta, per lliurar el dorsal i recollir el seu
avituallament (circuits de 5 km, 2,5 km i 1,5 km).
Els participants del circuit d’1 km finalitzaran la cursa a la part central del Parc Mariona, on podran
recollir l’ampolla d’aigua.
S’habilitarà un accés directe de la zona d’arribada a l’àrea mèdica.
La zona d’arribada estarà dotada de cartells informatius sobre l’ús de la mascareta, la neteja de
mans i la distància de seguretat. També s’han d’indicar amb fletxes els fluxos de circulació i una
carpa d’informació per als participants situada a l’Espai Mariona.
2. DURANT L’ESDEVENIMENT
www.cursasantmiquel.cat
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Durant l’esdeveniment, es recomana tenir en compte les següents propostes:
 Es reforçarà amb missatges d’autoprevenció, amb avisos i advertiments sanitaris, en tots
els espais de l’esdeveniment, per informar i recomanar que s’extremin les mesures
d’higiene personal, inclosos els consells sobre la minimització del contacte físic i l’etiqueta
respiratòria (utilització de mascareta).
 Per indicar les diferents mesures preventives i els fluxos de circulació, tindrem preparada
una senyalització i una infografies clares.
3. DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT
És molt important l’opinió i la percepció dels participants sobre el transcurs de l’esdeveniment. Una
vegada que hagi acabat, enviarem una enquesta de satisfacció als participants, com a feedback, per
obtenir informació de totes les àrees, serveis i activitats de l’esdeveniment, i les mesures i accions
preventives portades a terme per tal de minimitzar els riscos de contagi de malalties emergents.
F) CONCLUSIONS
Amb l’objectiu de minimitzar els possibles riscos de contagi, tindrem en compte els objectius
següents:
-Reduir el nombre de persones exposades, amb menys inscripcions.
-Adoptar les mesures de prevenció adequades i facilitar els mitjans necessaris per aconseguir-ho.
-Establir mesures d’higiene que evitin o dificultin la dispersió del virus.
-Identificar possibles persones portadores per prendre les mesures pertinents.
-Elaborar plans d’actuació davant possibles incidències.
-Senyalitzar zones d’alt risc on cal que el temps de permanència sigui l’indispensable i l’accés es
faci de forma ordenada (recollida de dorsals o acreditacions, zones de sortida i arribada,
avituallaments…).
S’ha dissenyat l’esdeveniment de manera que:
-Es redueixi el risc de transmissió entre les diferents persones que participen en l’esdeveniment
(Organització, voluntaris, públic, participants i proveïdors). Per això, s’ha de minimitzar el contacte
físic interpersonal i amb els diferents objectes i materials necessaris per al desenvolupament de
l’esdeveniment.
-Es redueixi el risc de transmissió del virus evitant un temps d’exposició massa elevat en les
aglomeracions i observant el compliment de la capacitat d’acord amb la normativa vigent en cada
cas.
En cas de detectar un possible cas de contagi, es podrà actuar de forma ràpida i segura per a totes
les persones que participen en l’esdeveniment. Alhora, es tindran determinades les mesures
d’aïllament que s’adoptaran i la manera com els organitzadors es coordinaran amb el sistema local
de salut.
Es facilitarà una neteja i desinfecció acurada de tots els elements i les persones abans, durant i
després de l’esdeveniment.
S’ha dissenyat un protocol de traçabilitat dels participants (sempre tenint en compte els aspectes
legals en matèria de privacitat i protecció de dades).
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Els participants podran consultar, al web de la cursa, tots els documents, perquè puguin conèixer i
assumir el risc inherent a la pràctica esportiva pel que fa a un possible contagi. Cal encoratjar-los
que el coneguin i adoptin les mesures d’autoprevenció necessàries per minimitzar aquest risc.
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