•

Els dorsals i samarretes es podran recollir del 13 al 20 de novembre al Complex Aquàtic de
Vilafranca del Penedès en el seu horari habitual d’obertura o bé rebre-ho a casa amb un servei
de missatgeria (amb un cost addicional de 3€).

•

L’últim dia de recollida de dorsals al Complex Aquàtic (dissabte 20 de novembre) només serà
possible fer-ho fins a les 14h.

•

El mateix dia de la cursa no hi haurà Fira del corredor i no serà possible recollir el dorsal
i obsequis.

•

Els enviaments es rebran a partir del 16 de novembre, a l’adreça indicada per part de qui ho
sol·liciti.

•

Horaris d’atenció del Complex Aquàtic per la recollida del dorsal:

– De dilluns a divendres de 06:00 h a 22:30 h
– Dissabtes de 09:00 h a 20:00 h
– Dissabte 20 de novembre es podran recollir dorsals fins a les 14:00 h
– Diumenges de 09:00 h a 14:00 h
– Diumenge 21 de novembre horari especial pel dia de la Mitja de 08:30 h a 15:00 h.
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1. Presentació
La Mitja Marató Espirall-Vilafranca és la prova més antiga de Catalunya d’aquesta distància
que s’ha organitzant ininterrompudament durant 42 anys.
21,097 quilòmetres de recorregut 100% PENEDÈS, envoltat de vinyes.
Volem que aquest esdeveniment esportiu sigui un repte per a tothom i per aquest motiu us
oferim diferents curses i opcions.

Totes les inscripcions a les 3 curses estan exhaurides.
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2. Programa / Horaris
DIUMENGE 21/NOVEMBRE
Situat a 1.500 m. de la zona
d’arribada.
Al COMPLEX AQUÀTIC.
Obertura del COMPLEX

AQUÀTIC.

De 8:30 a 15:00 h

Coord. 41.348043,
1.683693

Amb serveis de guixetes,
vestidors, piscines i
relaxació.
Obertura de la

FIRA DE

LA MITJA

Carrer Antic Camí de
Sant Martí, 12.

Podràs disposar d’un ampli
aparcament, utilitzar els
vestidors i guardar les teves
pertinences en les guixetes
del centre fins la finalització
de la cursa.
Servei de vestidors, dutxes,
piscines i zones de relació.

A partir de les 8:30 h

Prepara’t per a la cursa amb
calma.
A la FIRA DE LA MITJA.
De 9:00 a 10:30 h

COFFEE
& BREAKFAST AREA
Obertura de la

Ubicada a l’Espai Jove
la Nau, al c/ Baltà de
Cela, 45-47 de
Vilafranca del Penedès
Coord.: 41.35514,
1.70369

A partir de les 9:30 h

Obertura del servei de
guarda-roba
Sortida de la cursa
familiar MITJA PETITA

Sortida de la MITJA

JOVE

Gentilesa de: Cafès Novell,
Catànies Cudié i La Granja
pastisseria tradicional.

Servei exclusiu per a les
persones inscrites a la “Mitja
marató” i “Mitja Jove”

A les 10:00 h

Sortida de la MITJA

MARATÓ ESPIRALLVILAFRANCA

Degusta un cafè, catànies®
i pastisseria tradicional.

A les 10:30 h

c/ Baltà de Cela, 4547. Davant de la FIRA
DE LA MITJA
Coord.: 41.35514,
1.70369

A les 11:00 h
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Obertura de la zona de
recuperació post-cursa

De les 11:45 a les
13:30 h
(aproximadament)

A la FIRA DE LA MITJA.
Ubicada a l’Espai Jove
la Nau, al c/ Baltà de
Cela, 45-47 de
Vilafranca del Penedès

A partir de les 11:45 h

Obertura de la zona de
recollida d’obsequi
“Finisher”

Per accedir al servei de
recuperació post-cursa
caldrà sol·licitar horari en la
mateixa recepció del servei.
A l’arribada, conjuntament
amb l’avituallament
individual, s’entregarà un val
per recollir l’obsequi
“Finisher”.
Caldrà presentar aquest val
a la zona de recollida.

Resultats online, publicats
en temps real
A partir de les 11:45 h

www.mitjaespirall.cat

Publicació online
d’imatges de la cursa.
Entrega de premis de la
“Mitja Jove”

A les 12:00 h

A la carpa de premis de
la zona d’arribada de
Vilobí.
Al costat de
l’Ajuntament de Vilobí

Entrega de premis de la
“Mitja marató” i del
Campionat de Catalunya
Universitari

A la carpa de premis, al
c/ Baltà de Cela, 4547.
A les 12:30 h

Davant de la FIRA DE
LA MITJA
Coord.: 41.35514,
1.70369
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Des de les 12:30 h
Retorn de participants a la
“Mitja Jove” a Vilafranca
amb bus llançadora

Des de la zona
d’arribada de Vilobí

A les 12:45 h
Tancament de la cursa de
la “Mitja marató”

En cas de pluja, les activitats i serveis marcats es realitzaran a la pista poliesportiva
coberta de l’Escola Pau Boada, situat en el mateix carrer de la sortida/arribada.

A l’arribada de la MITJA JOVE, a Vilobí del Penedès, les activitats es realitzaran a l’edifici del
Centre Cultural, al costat de la zona d’arribada.
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3. Recorregut de la “MITJA MARATÓ”
La zona de sortida/arribada està situada al barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès, al carrer
c/ Baltà de Cela, 45-47. (Coord.: 41.35514, 1.70369), davant de la FIRA DE LA MITJA, on
es troben situats tots els serveis pels corredors.
El circuit té una distància de mitja marató (21,097Km) homologada per la Federació Catalana
d’Atletisme. És un recorregut 100% asfalt amb sortida i arribada a Vilafranca del Penedès, que
passa pels municipis de Les Cabanyes, Vilobí del Penedès i Guardiola de Font-Rubí
En la zona d’avituallament de Guardiola de Font-Rubí (Km 12,5), s’estableix un control de
temps parcial.
A Guardiola de Font-Rubí (Km 12,5), hi ha la possibilitat de finalitzar la cursa en aquest punt,
“Mitja MITJA”, per als corredors/es que no vulguin/puguin continuar fins a meta.
S’establirà una classificació sense
premis pels corredors/es que corrin
només la “Mitja MITJA”.

GUARDIOLA
DE FONT-RUBÍ

El “vehicle de final de cursa” retornarà
els corredors a la zona d’arribada de
Vilafranca.
Hi haurà servei de mantes tèrmiques
pels corredors que finalitzin el
recorregut en aquest punt.

VILOBÍ

LES CABANYES

TRACK DEL CIRCUIT
Enllaç a WIKILOC
Enllaç a KOMOOT

VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

El tancament de la prova es produirà al
cap de dues hores i 30 minuts d’haver
començat. En cas de superar aquest
temps, si el corredor vol continuar la
cursa,
restarà
sota
la
seva
responsabilitat.
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4. Avituallaments en cursa

Vilafranca

Les Cabanyes

Vilobí

Guardiola de Font-rubí

Vilobí

Vilafranca

325 m

Les Cabanyes

mitja
MITJA

300 m
275 m
250 m

225 m
200 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

AVITUALLAMENT / AVITUALLAMIENTO / REFRESHMENT

Km 9,5 >>>>>
Km 12,5 >>>

Km 15,5 >>>

Km 19 >>>>>

H2O

ISO

H2O

H2O

EN
ER
GY

Km 6 >>>>>>>

H2O

ISO

H2O
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5. Recorregut de la “MITJA JOVE”
La zona de sortida/arribada està situada al barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès, al carrer
c/ Baltà de Cela, 45-47. (Coord.: 41.35514, 1.70369), davant de la FIRA DE LA MITJA, on es
troben situats tots els serveis pels corredors.
La sortida i el recorregut coincideix en part amb els de la Mitja marató, però finalitza al municipi de
Vilobí, desprès de 6 Km de recorregut. El tram de la Mitja marató per al casc urbà de Vilafranca
no es realitza en la cursa Mitja Jove

Vilobí

325 m

Vilafranca

VILOBÍ

Les Cabanyes

El circuit té una distància de 6 Km. És un recorregut 100% asfalt amb sortida a Vilafranca del
Penedès i arribada a Vilobí del Penedès, que passa pel municipi de Les Cabanyes.

300 m
275 m
LES CABANYES

250 m

225 m
200 m
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

1

2

3

4

5

6

Hi haurà un servei de bus llançadora per retornar els corredors a Vilafranca, a partir de les 12:30h.
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6. Zones d’aparcament recomanades
Us recomanem estacionar a l’amplia zona d’aparcament de la zona esportiva i utilitzar el servei
de vestidors, dutxes, piscina i hidromassatges del COMPLEX AQUÀTIC.
Al COMPLEX AQUÀTIC també podreu utilitzar les guixetes de la instal·lació per deixar les
vostres pertinences fins la finalització de la cursa.
El COMPLEX AQUÀTIC romandrà obert des de les 8:30 h a les 15:00 h

RELACIÓ D’ALTRES APARCAMENTS RECOMANATS

APARCAMENT

DIST.
FINS
COORDENAD.
SORTIDA

CAPACITAT

SI POT
DISPONIBILIT.DE
ACCEDIR A
PLACES
PARTIR DE
LLIURES
LES 9:30+ H.

Zona Esportiva
1.500 m
(COMPLEX AQUÀTIC)

41.348439,
1.686455

gran

gran

SI

Av. La Pelegrina, 42

350 m

41.355981,
1.703335

gran

gran

NO

Subirats, 11

500 m

41.352421,
1.707637

mitjana

petita

SI

Crtra. de Guardiola, 2

350 m

41.353710,
1.700827

petita

petita

NO

Crtra. de Guardiola

400 m

41.351427,
1.700659

petita

petita

SI

Ferran, 85

1.150 m

41.348715,
1.691964

gran

gran

SI

Auditori municipal

1.400 m

41.347852,
1.689927

gran

gran

SI

8

Cid, 16 (Cal Rondina)
PAGAMENT

1.000 m

41.346711,
1.703868

mitjana

gran

SI

9

Pl. Penedès (soterrani)
1.350 m
PAGAMENT

41.344410,
1.698705

gran

gran

SI

1
2
3
4
5
6
7

A la FIRA DE LA MITJA disposareu d’una zona vigilada per aparcar bicicletes.
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7. Servei de guarda-roba de la “MITJA MARATÓ”
El servei de guarda-roba està situat al primer pis de l’edifici de la FIRA DE LA MITJA, distribuït
en diferents sales en funció del número de dorsal.
El servei de guarda-roba estarà en funcionament a partir de les 9:30 h.
Recomanem ficar la roba i els objectes personals que es vulguin deixar al guarda-roba en una
bossa tancada.
Per fer ús del servei de guarda-roba caldrà identificar-se amb el dorsal. La bossa del corredor
s’identificarà amb la pestanya de guarda-roba que està troquel·lada al dorsal.
Per recollir la bossa al finalitzar la cursa és imprescindible presentar el dorsal.
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8. Servei de guarda-roba de la “MITJA JOVE”
El servei de guarda-roba està situat a l’exterior de l’edifici de la FIRA DE LA MITJA, al lateral
dret de la porta principal d’accés.
El servei de guarda-roba estarà en funcionament a partir de les 9:30 h.
Recomanem ficar la roba i els objectes personals que es vulguin deixar al guarda-roba en una
bossa tancada.
Per fer ús del servei de guarda-roba caldrà identificar-se amb el dorsal. La bossa del corredor
s’identificarà amb la pestanya de guarda-roba que està troquel·lada al dorsal.
Totes les bosses es portaran fins la zona d’arribada de Vilobí.

Per recollir la bossa al finalitzar la cursa és imprescindible presentar el dorsal.
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9. Zona de sortida
Per facilitar l’inici de la cursa a tots els corredors, la sortida
es farà amb “calaixos recomanats”.
La zona de sortida estarà dividida en 6 “calaixos”:
• Zona 1 per corredors amb una marca inferior a 1:20h.
• Zona 2 per corredors amb una marca entre 1:20h. i 1:30h.
• Zona 3 per corredors amb una marca entre 1:30h. i 1:40h.
• Zona 4 per corredors amb una marca entre 1:40h. i 1:50h.
• Zona 5 per corredors amb una marca entre 1:50h. i 2:00h.
• Zona 6 per corredors amb una marca de més de 2:00h. i
participants a la MITJA JOVE
La zona d’accés a cada “calaix” estarà senyalitzat amb
banderoles de colors diferents i el temps.
El color del dorsal de cada corredor és diferent en funció del
temps indicat en el moment de fer la inscripció, i coincideix
amb el color de la banderola del “calaix” de sortida que li
correspon.
Cada “calaix” té l’accés per la part posterior, excepte el
primer calaix que s’hi accedirà des de la línia de sortida.
Recomanem a tots els corredors que en el moment de la
sortida es situïn en el calaix que li correspon per al seu temps.

ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA DURANT
L’ESPERA A LA ZONA DE CALAIXOS I FINS 200 m
DESPRÈS DE LA SORTIDA.
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10. Servei de “pacers”
Hi haurà un servei de 4 pacers (“llebres”) que marcaran ritmes de:
•

1:29 h. A la sortida es situarà al principi del “calaix” 3.

•

1:39 h. A la sortida es situarà al principi del “calaix” 4.

•

1:49 h. A la sortida es situarà al principi del “calaix” 5.

•

1:59 h. A la sortida es situarà al principi del “calaix” 6.

Cada pacer anirà identificat amb una banderola amb el temps
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11. Servei de vestidors
Els corredors de la MITJA MARATÓ disposaran de servei de vestidors, dutxes, piscina coberta,
hidromassatge, saunes i sales poliesportives per exercicis de recuperació, a les instal·lacions
del COMPLEX AQUÀTIC:
ZONA DEL COMPLEX AQUÀTIC
- carrer Antic Camí de Sant Martí, 12.
- Coord. 41.348043, 1.683693
- Situat a 1.500 m. de la zona d’arribada i al costat de la zona d’aparcament de la zona
esportiva
- Els corredors podran utilitzar les instal·lacions del Complex Aquàtic des de les 8:30h
fins les 15:00 h.

Els corredors de la MITJA JOVE enguany no podran disposar de serveis de vestidors i dutxes,
a la mateixa zona d’arribada a Vilobí, per garantir les mesures Covid.
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12. Serveis mèdics, assegurança d’accidents i servei
de recuperació post-cursa.
L’organització recomana fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones
que no hagin participat en una prova de característiques similars anteriorment o portin un
període perllongat de temps sense fer activitat física.
L’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica prèvia que pateixi el
corredor que es manifesti durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la finalització de la
mateixa.
L’organització disposarà de dos serveis mèdics pels participants, composats per ambulància
i metge, un estarà fixa al punt de sortida/arribada de Vilafranca i un altre a Vilobí (10 Km).
L’organització contracta una assegurança d’accident durant la cursa per a tots els participants.
Aquesta té vigència únicament per aquesta prova, en el dia que es realitza.
Per utilitzar les cobertures de la pòlissa d’assegurança caldrà seguir el següent protocol:
• Acudir al servei mèdic de la cursa, desprès de la valoració de la lesió, si és necessari us
facilitaran un document amb les dades de la pòlissa, que haureu de presentar en el
centre mèdic que trieu
• En el cas que sigueu traslladats amb ambulància, serà el mateix personal sanitari qui
s’encarregarà de fer la gestió de l’assegurança en el centre mèdic.
Al finalitzar la cursa, prèvia presentació del vostre dorsal, podreu utilitzar el servei de
recuperació post-cursa. Aquests servei consisteix en tractaments de massatges de
recuperació realitzats per fisioterapeutes col·legiats i altres tractaments de recuperació
muscular.
El servei està ubicat a la planta baixa de l’edifici de la FIRA DE LA MITJA i funcionarà de les
11:45 h a les 13:30 h. aproximadament.
Per accedir al servei de recuperació post-cursa caldrà sol·licitar horari en la mateixa recepció
del servei..

El servei està ofert per
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13. Premis i classificacions
Els resultats provisionals de la cursa es publicaran únicament online a la web de la cursa
www.mitjaespirall.cat . Els resultats s’actualitzaran en temps real.
A l’arribada, en l’interior de la bossa d’avituallament individual trobareu un codi QR mitjançant
el què podreu enllaçar amb la pàgina de temps i resultats.
Les classificacions definitives es publicaran posteriorment en la web i les xarxes socials de la
cursa

PREMIS DE LA CURSA DE MITJA MARATÓ
-

Premis als 3 primers classificats de la general (masculí i femení)
Premi als primers classificats de cada categoria (masculí i femení) de cada any de
naixement:
o Nascuts/des a l’any 2007
o Nascuts/des a l’any 2006
o Nascuts/des a l’any 2005
o Nascuts/des a l’any 2004
o ....
o Així successivament per cada any fins l’edat del corredor més gran

Amb la finalitat de limitar els contactes entre atletes i altres persones només es realitzarà acte
de lliurament de premis el dia de la cursa als:
- tres primers classificats de la categoria general, masculí i femení.
- tres primers classificats del Campionat de Catalunya Universitari de mitja marató,
masculí i femení.
L’acte de lliurement d’aquest premis es realitzarà a les 12:30 h. a la Carpa de Premis, davant
la FIRA DE LA MITJA.
La resta de premis s’enviaran per correu electrònic.

PREMIS DE LA CURSA MITJA JOVE
-

3 primers classificats en categoria Infantil, masculí i femení
3 primers classificats en categoria Cadet, masculí i femení
3 primers classificats en categoria Juvenil, masculí i femení
3 primers classificats en categoria Júnior, masculí i femení
3 primers classificats en categoria Promesa, masculí i femení
3 primers classificats en categoria Sènior, masculí i femení
18

L’acte de lliurement d’aquest premis es realitzarà a les 12:00 h. a la zona d’arribades de Vilobí.

Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació
Catalana d’Atletisme.
Qualsevol reclamació o consulta es podrà realitzar al servei d’informació i incidències, situat a
la FiRA DE LA MITJA
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14. ACTIVITATS PARAL.LELES PER ACOMPANYANTS
Corre o camina la desena part d’una mitja marató (2,109 km),
amb la CURSA FAMILIAR MITJA PETITA.
La MITJA PETITA és una caminada solidària per a totes les
edats i enguany serà la tercera edició. La recaptació solidària
es destinarà íntegrament a les entitats Fundació Mas Albornà
i Entrem Grup Cooperatiu d’Inserció Laboral, per als seus
projectes de formació i capacitació de les persones amb
trastorns de salut mental, discapacitat i amb risc d’exclusió que atenen, per abordar la seva
inclusió en les tecnologies digitals, i així millorar la seva qualitat de vida i afavorir la plena inclusió
social i laboral.

Diumenge 21 de novembre.
La sortida serà a les 10 del matí.
El recorregut fins a Les Cabanyes segueix la carretera
BV-2127, que estarà tancada al trànsit. La distància
és de 2,109 Km (1/10 part d’una mitja marató) i està
completament adaptada per a persones amb
mobilitat reduïda.

A l’arribada a Les Cabanyes, el voluntariat del vostre
tram us farà entrega d’un petit esmorzar.

Uns minuts desprès de l’arribada a les Cabanyes
començaran a passar els i les atletes que participen a
la Mitja Marató i la Mitja Jove.
Us haureu de situar darrere les tanques per deixar el
recorregut lliure.
Us animem a encoratjar als i a les atletes fent picar els
vostres bastons durant el seu pas.

La sortida es farà des de davant de l’Espai jove La Nau,
al carrer Baltà de Cela, 45.
A l’arribada a Les Cabanyes us heu de dirigir al tram
que heu triat. Estarà senyalitzat amb una banderola
del color del tram que vàreu elegir en el moment de
la inscripció.
En el sobre que us entreguem, trobareu la samarreta
commemorativa i uns bastons inflables del mateix
color que el tram que heu triat.
Agrairem que, durant el recorregut, porteu posada la
samarreta i els bastons inflats.
El retorn a Vilafranca és lliure i podeu fer-ho per la
mateixa carretera per on heu vingut, que continuarà
tallada al trànsit.
Durant la tornada podreu animar als i a les atletes de
la Mitja Marató, que ja estaran fent els seus darrers
quilòmetres.

Per megafonia us aniran informant de l’arribada dels i
de les atletes.

A les 11.15h, la Fundació Mas Albornà obre un punt
de música en directe a la rotonda d’entrada a Les
Cabanyes, per animar la tornada dels i de les atletes.

Per a qualsevol altre informació, podeu contactar amb
la regidoria d’Esports a l’adreça de correu electrònic
esports@vilafranca.org

L’activitat se suspendrà en el cas que les condicions
meteorològiques facin inviable la seva realització.

El mateix dia de la cursa podeu contactar amb els
punts d’informació mòbils i els/les responsables del
vostre tram.

Estigueu atents a les xarxes socials de l’Ajuntament
de Vilafranca per conèixer les darreres informacions.

20

15. Punts per veure el pas dels corredors.
Les persones que vulguin desplaçar-se a diferents punts del recorregut amb transport propi,
per veure el pas dels corredors poden utilitzar les carreteres secundàries o camins rurals
asfaltats que permeten arribar als municipis de Les Cabanyes, Vilobí del Penedès i Guardiola
de Font-Rubí. Podeu seleccionar aquestes vies amb un aparell navegador perquè totes elles
estan adaptades al pas de vehicles.
La carretera per on transcorre la cursa, la BV-2127, entre Vilafranca del Penedès i Guardiola
de Font-Rubí estarà tallada al transit.

Per veure el pas dels corredors al municipi de Les Cabanyes es pot fer la caminada
MITJA PETITA, amb una distància de 2,109 Km.
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16. Informació, incidències i objectes perduts
Per minimitzar la interacció entre les persones es prioritzarà l’atenció telemàtica i telefònica

També hi haurà un servei presencial què estarà ubicat a la planta baixa de l’edifici de la FIRA
DE LA MITJA, on us podran atendre personalment.
En la zona de sortida/arribada s’ha establert un servei d’informació mòbil, consistent en
informadors identificats i visibles que podran atendre qualsevol necessitat d’informació.
El personal identificat de l’organització també podrà atendre qualsevol necessitat d’informació.
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17. Informació turística de Vilafranca del Penedès

Pot trobar informació en els següents enllaços:
INFORMACIÓ TURÍSTICA
www.turismevilafranca.com
AGENDA
https://www.turismevilafranca.com/ca/agenda
UN DIA A VILAFRANCA
http://www.turismevilafranca.com/ca/un-dia-a-vilafranca
BAR A VINS
https://www.turismevilafranca.com/ca/bar-a-vins
GUIA DE RESTAURANTS
https://www.turismevilafranca.com/ca/restaurants-de-vilafranca-del-penedes
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18. Criteris mediambientals de l’esdeveniment
El respecte pel nostre entorn és una peça clau i un referent obligat a l’hora de plantejar-se
l’organització de qualsevol activitat. És per aquest motiu que s’ha establert un PLA DE BONES
PRÀCTIQUES AMBIENTALS per aquest esdeveniment.

Actuacions que s’implementen en l’edició 2021 de la MITJA MARATÓ ESPIRALLVILAFRANCA:
-

Minimització i control dels residus generats

-

Contenidors de recollida selectiva en els diversos punts del recorregut.

-

Inscripcions online.

-

Difusió a través de xarxes socials i mailing.

-

Limitació de les impressions en paper a l’estrictament necessari (la gran majoria de
documents de la cursa estan disponibles en format digital a Internet)

-

Aplicació de criteris ambientals en les impressions, segons els procediments del sistema
de gestió ambiental EMAS.

-

Informació al col·lectiu de persones de l’organització i col·laboradores de les mesures
preses per la conscienciació ambiental.

-

“voluntaris verds” per informar a la gent sobre la recollida selectiva o altres dubtes envers
la sostenibilitat.

-

Establiment de criteris mediambientals en la contractació de productes, subministraments
i/o serveis

-

Utilització de cotxes elèctrics al llarg de la cursa amb la voluntat de reduir les emissions de
CO2

-

Foment del transport públic i l’ús de vehicles compartits

-

Servei de parking vigilat per bicicletes a la FIRA DE LA MITJA

La situació de crisi sanitària provocada per la COVID ens impedeix implementar més mesures
ambientals en l’edició d’enguany.
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Organització

Suport

Patrocinador oficial

Patrocinadors
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