
Data
Diumenge 21 de novembre del 2021.
Sortides a les 10:30 h .

Lloc
Vilafranca del Penedès. Sortida al carrer de Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau. –Barri 
L’Espirall–.

Organització i direcció tècnica 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i amb l’assessoria de la Federació Catalana d’Atletisme, 
organitzen la 42 Edició de la Mitja Marató Espirall;  i la coordinació universitària per Universitat de 
Barcelona.

Participants
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o centres adscrits (alumnes 
matriculats al curs 2021-22, professorat i PAS).

Inscripcions
Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de formalitzar la inscripció a 
la Mitja Marató Espirall abans del 29 d’octubre. 

Cada competidor ha de formalitzar dues inscripcions:
1. Posar-se en contacte amb el seu servei d’Esports 
2. El servei d’Esports de les universitats catalanes enviaran per correu a competicions@ub.edu les 
dades dels interessats (nom, cognom i e-mail), prèvia comprovació que son membres de la comu-
nitat universitària. 
3. L’Àrea de competicions de la UB enviarà els codis directament als inscrits. 
4. Cada Servei d’Esports haurà d’inscriure  els seus competidors a través de la web de l’Esport 
Català Universitari abans del 22 d’octubre.

Assegurança
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tinguin amb la seva universitat 
(Assegurança Escolar). Els participants majors de 28 anys, en no estar coberts per l’Assegurança 
Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal.

Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin la 
corresponent assegurança.
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COVID-19
Aquest protocol estableix les mesures de prevenció, de protecció, organitzatives i d’accés als 
espais, així com també els criteris i condicions per la participació en la prova, amb l’objectiu de 
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 en el desenvo-
lupament de la prova esportiva “Mitja Marató Espirall-Vilafranca 2021” (MMEV). El contingut del 
protocol adapta la planificació, l’organització i desenvolupament de la MMEV a les condicions esta-
blertes relacionades amb la crisi sanitària actual derivada de la covid-19 i als protocols de la Fede-
ració Catalana d’Atletisme i també al marc legal vigent. Les mesures previstes afecten a tot el 
conjunt de l’organització de la cursa i a totes les persones directament vinculades a l’esdeveni-
ment: equip organitzatiu, empreses prestadores de serveis i el seu personal, els/les treballador-
s/res, persones col·laboradores i voluntariat, equips d’arbitratge i control de temps, personal de 
seguretat i control, membres dels cossos de seguretat que vetllen per la seguretat del circuit (cos 
de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Protecció Civil, sanitaris de Creu Roja, etc), els/les esportistes 
participants i acompanyants, càrrecs electes i autoritats, així com també el públic en general. 
Aquest protocol també inclou recomanacions que, tot i no ser obligatòries, tenen per objectiu 
afavorir la seguretat sanitària per a les persones participants i apel·len a la seva responsabilitat per 
autoprotegir-se, i protegir a la resta de persones que siguin partícips en l’esdeveniment.


