
 

 

 

 

 

Reglament 2ª CURSA SOLIDÀRIA MOSSOS D’ESQUADRA de 

Badalona – La Lucha de Abril 

 

ARTÍCLE 1. DENOMINACIÓ I INFORMACIÓ 

Cursa Mossos d’Esquadra Badalona – La Lucha de Abril 

Serà la seva segona edició. 

Estarà organitzada pel Club Esportiu Bubo Sports, club esportiu sense ànim de lucre, 

registrat a Badalona amb CIF G67269324 i per la Associació sense ànim de lucre La 

Lucha de Abril CIF G67460576. 

 

DESTINACIÓ ECONÒMICA A LA CAUSA SOLIDÀRIA: 

La organització destinarà tot l’import íntegre dels beneficis de la cursa a la 

investigació que estan portant a terme els investigadors de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) per desenvolupar un tractament de teràpia gènica per la malaltia 

degenerativa ultra rara anomenada paraplegia espàstica (SPG52) 

Aquesta malaltia, és la patida per la Abril Merino, una de las dues afectades a tot el 

territori espanyol i per la qual la Associació La Lucha de Abril, lluita per aconseguir la 

finançament per a poder trobar la cura de la malaltia esmentada. 

A banda de les inscripcions participatives, es podrà col·laborar amb un dorsal solidari 

que serà la aportació simbòlica. 

 

ARTICLE 2. DATA I HORA 

Cursa d’asfalt i caminada popular, amb dues distàncies, una distancia de 5 

quilòmetres i una altra de 10 quilòmetres, que es celebrarà el dia 16 d’abril de 2023 a 

partir de les 9:30 hores. 

La sortida i arribada s’informa a la web en l’apartat “recorregut”. 

El temps màxim per a completar el recorregut de 5 quilòmetres, serà de cinquanta (50) 

minuts i del circuit de 10 quilòmetres serà de 1 hora i cinquanta (50) minuts, quedant 

fora de cursa aquelles persones participants en temps i forma que quedin per darrera 

del corredor “escombra” que haurà posat la organització. 



 

 

 

 

 

ARTICLE 3. MÈTODE DE SORTIDA DELS PARTICIPANTS 

Les sortides aniran separades per calaixos, diferenciant els corredors segons el grau 

de velocitat que disposin. Aquesta classificació serà atorgada segons si tenen 

marques acreditades en XipGroc. En cas de no tenir-ne, aquestes persones aniran al 

calaix sense marca acreditada al darrere de tot. 

 

ARTICLE 3a. PARTICIPACIÓ. Edat de participació. 

Podran prendre part en aquesta prova, totes aquelles persones adultes i menors amb 

la autorització dels seus pares o tutors legals, essent inscrits en la categoria que toqui 

segons la data de naixement. 

Aquestes categories, es trobaran regides per la plataforma d’inscripció, sempre i quan 

les dades d’inscripció siguin certes i correctes. 

PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓ A LA PROVA SENSE EL DORSAL OFICIAL DE LA 

CURSA 

 

ARTICLE 4. DISTÀNCIA, RECORREGUT, AVITUALLAMENTS i SENYALITZACIÓ 

La prova es disputarà sobre dues distàncies, un recorregut de cinc (5) quilòmetres i un 

recorregut més llarg de 10 quilòmetres. 

Els dos recorreguts estaran informats a la web www.bsevents.cat en l’apartat 

“recorregut”, ja que poden existir-hi canvis si l’Ajuntament de Badalona o la Guàrdia 

Urbana de Badalona ho consideren oportú. 

La organització marcarà el recorregut amb cinta i col·locarà voluntaris durant el 

recorregut, per evitar que cap participant es pugui perdre o pugui agafar un recorregut 

erroni. 

La organització no es fa responsable del canvi de cintes per alguna persona aliena a la 

organització amb finalitats doloses.  

Las organització posa a disposició dels participants, el recorregut visible a la pàgina 

web www.bsevents.cat. 

La cursa disposarà d’un avituallament líquid i sòlid al finalitzar ambdós recorreguts i un 

avituallament intermedi en el circuit de 10 quilòmetres. 

 

http://www.bsevents.cat/
http://www.bsevents.cat/


 

 

 

 

 

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS. 

El preu de la inscripció és a partir de 9€ amb xip groc en propietat per als adults i de 5€ 

per als nens sense samarreta. 

La samarreta solidària de la cursa serà opcional a escollir en el moment de la 

inscripció. 

Els nens no portaran servei de xip i tampoc qui s’apunti a la caminada. 

La edat màxima de participació en les curses KIDS és de 15 anys. 

En el cas de que la persona participant no disposés de xip en propietat, hi haurà la 

opció d’escollir un xip de lloguer d’un sol ús i va adherit al dorsal. 

La organització disposarà de 20 dorsals d’incidències, que una vegada no quedin 

exhaurits, es posaran a la venda a un preu de 12€ sense samarreta, per aquelles 

persones que no s’hagin inscrit dintre dels terminis establerts. 

Aquests dorsals no disposaran de xips de lloguer, només per a la caminada o xip groc 

en propietat. 

Per aquelles persones que escullin realitzar la caminada, no hi haurà opció de xip en 

propietat ni de lloguer. 

En el cas de que alguna persona participant vulgui fer un canvi de participació, de 

caminada a cursa OPEN, tindrà un preu addicional de 5€ i es farà a la taula 

d’incidències el dia de la cursa. 

En el cas de que alguna persona participant vulgui fer un canvi de participació de 

cursa OPEN a caminada, no caldrà fer canvi, podent caminar la persona. 

L’esdeveniment no disposa de límit de participants. 

Hi ha dues modalitats per a poder inscriure’s, la habitual de manera online des de 

la web www.bsevents.cat o bé de manera presencial per aquelles persones que 

tinguin dificultats per fer-ho de manera online. Hauran de dirigir-se a Muro Motoservei 

Concessionari Oficial Yamaha, ubicat al carrer Llefià 63 de Badalona – Telf.: 934 60 62 

30. 

En la inscripció, entra el dorsal de la cursa, la assegurança. L’avituallament final i la 

samarreta si s’agafa de manera opcional. 

La organització garanteix la talla de la samarreta escollida, només per aquelles 

persones participants que s’hagin inscrit abans del 30 de març. Posteriorment, es 

donarà la talla que quedi en estoc. 

http://www.bsevents.cat/


 

 

 

 

 

* La talla de la samarreta, l'haurà d'assignar cada corredor a la web d' inscripció, 

informant de la seva talla un cop comprovi les mesures de cada talla que seran 

informades al web www.bsevents.cat. L' organització es reserva el dret de no 

canviar talles per motiu d' estoc. Les samarretes són unisex, aconsellant a les 

dones que triïn una talla inferior a la que usen habitualment i/o comprovar les 

mesures facilitades a la web. 

Dates d’inscripció: 

- A internet des del 10 febrer de 2023 a les 10:00 hores, fins el 12 d’Abril de 2023 a 

les 23:59 hores.  

*A partir del dia 30 de març no es pot garantir escollir talla de samarreta doncs la 

comanda ja estarà en producció i s’entregaran talles que restin a l’estoc. 

Si quedessin dorsals d’incidències lliures per poder fer inscripcions el mateix 

dia de la cursa, aquest seran a un preu de 12€ sense samarreta. 

L'organització, no respondrà correus de nous inscrits, amb dubtes a partir del dia 

12/04/2023, per centrar-se en dubtes i suggeriments dels ja inscrits. Tenint tota la 

informació sobre l'esdeveniment, disponible a la pàgina web. 

 

ARTÍCLE 6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANVIS.  

El canvi de titularitat de la inscripció no està permès sota cap concepte. 

La organització no es compromet a tornar l’import de les inscripcions realitzades en la 

plataforma contractada, si a guardar-lo per a una edició següents, sempre i quan la 

organització es veiés obligada a cancel·lar l’esdeveniment per motius aliens a aquesta 

o per lesió degudament documentada per part del corredor o corredora. En cap cas, es 

guardarà per a la següent edició per motiu injustificat o fora dels motius no especificats 

anteriorment. 

La organització es reserva el dret de modificar el circuit o la cancel·lació de 

l’esdeveniment, per motius climatològics adversos o motius aliens a la voluntat de la 

organització, sempre amb la finalitat de garantir la integritat i la salut física dels 

participants. 

Si per motius de pandèmia, s’hagués de canviar la data, la organització no tornaria els 

diners, es traslladaria la inscripció a una nova data i en el cas de no anar bé la nova 

data, es canviaria per la següent edició únicament. 

Si pel contrari, es veiés obligada la organització a suspendre l’esdeveniment una 



 

 

 

 

 

vegada començat aquest, l’organitzador no tindrà la obligació de restablir una nova 

data ni tornar l’import de la inscripció. 

No es realitzen entregues ni de dorsal ni de samarretes, una vegada finalitzat 

l’esdeveniment. 

 

ARTICLE 7. RETIRADA DE LA SAMARRETA, DORSAL-XIP I BOSSA DEL 

CORREDOR. 

 

Les samarretes (compra opcional), dorsal-xip i bossa del corredor, s’entregaran en el 

lloc indicat més endavant, facilitat per la organització mitjançant xarxes socials i web. 

S’informa que els dorsals son de recollida presencial, no es fan enviament per correu 

ni similar. 

És imprescindible presentar el comprovant d’inscripció o el DNI per a la retirada del 

dorsal. 

En el cas de que una persona, vulgui retirar el dorsal-xip d’un altre corredor, haurà de 

mostrar una foto del DNI o el mateix físicament del propietari del dorsal a retirar. 

NOTA: Les talles de les samarretes s’entregaran per estricte ordre de recollida 

juntament amb el dorsal. La organització no garanteix poder entregar a tots els 



 

 

 

 

 

participants inscrits posteriorment al 30 de març, la talla de samarreta que 

sol·liciten, ja que la producció de la mateixa es realitza en data anterior al 

tancament de les inscripcions. 

No s’entregarà cap talla diferent a la escollida en la plataforma de inscripció, 

essent MOLT important, que el corredor s’asseguri de la seva talla, tenint de guia 

les mesures de cada talla de samarreta, que se aportaran a la web de la cursa 

(www.bsevents.com) 

No es realitzen enviaments, s’ha de recollir samarreta de manera presencial. 

* La organització es reserva el dret de modificar el disseny final de la samarreta. 

 

 

http://www.bsevents.com/


 

 

 

 

 

ARTICLE 8. ENTREGA DE XIPS. 

El xip de cronometratge de no-propietat s’entregarà en el moment de la retirada del 

dorsal i va adherit a aquest. Només es podrà utilitzar el xip aportat per la organització o 

el xip groc en propietat. 

 

ARTICLE 9. ASSSTÈNCIA MÈDICA. 

La organització disposarà d’una ambulància d’evacuació medicalitzada, així com un 

servei mèdic especialitzat al servei de los corredors. La ambulància es trobarà a la 

zona de sortida a disposició dels participants. 

 

ARTICLE 10. CLASSIFICACIONS, FOTOS I VÍDEOS. 

La classificació general oficiosa, així como les fotos y vídeos dels participants arribant 

a meta, es publicaran en la pàgina web www.bsevents.cat (al dia següent). 

 

ARTICLE 11. CATEGORÍES. 

Hi haurà premiació a la categoria OPEN (absoluta), premi local (Badalona) i adaptada 

(absoluta) tant en la modalitat femenina com masculina. 

Premiació local, a la primera i al primer en arribar a meta. 

Els nens, disposaran de medalla commemorativa de la edició d’enguany. 

 

ARTICLE 12. PREMIS I ENTREGA DE TROFEUS. 

L’entrega de trofeus, es realitzarà una vegada finalitzi la cursa d’adults i passades 1 

hora i 15 minuts des del seu inici com a mínim. 

Les autoritats que hi assisteixin a l’esdeveniment, donaran els trofeus i els 

corresponents premis aportats per les empreses col·laboradores de la cursa. 

 

 

 

http://www.bsevents.cat/


 

 

 

 

 

ARTICLE 13. DESQUALIFICACIONS. 

El servei mèdic de la competició i la organització estan facultats per a retirar durant la 

prova: 

1. Al/la atleta que manifesti un mal estat físic. 

2. Al/la atleta que no realitzi el recorregut complet. 

3. Al/la atleta que manifesti un comportament no esportiu i irrespectuós vers els altres 

participants o l’entorn 

5. Al/la atleta que no compleixi con la normativa en prevenció del covid en el cas de 

que les autoritats sanitàries ho indiquin. 

 

ARTICLE 14. VEHÍCLES. 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova son els designats i acreditats per la 

organització. Queda totalment prohibit seguir als participants en cotxe, moto o bicicleta 

o qualsevol vehicle de mobilitat personal elèctric, pel perill que pugui suposar per a 

altres participants o a l’entorn. 

 

ARTICLE 15. SERVEIS. 

1. GUARDA ROBA: 

La organització informarà, dies previs a la cursa, del lloc i l’horari del servei de guarda 

roba, a on els participants podran deixar una peça de roba o bossa, marcada amb el 

seu número de dorsal. 

2. LAVABOS QUÍMICS 

La organització posarà a disposició dels participants, 4 lavabos químics ubicats a via 

pública i a més, una unitat adaptada per a persones en cadira de rodes. 

3. MENJAR I BEGUDA 

Els participants disposaran d’aigua i beguda isotònica a la arribada, així com menjar 

sòlid que pugin aportar les empreses col·laboradores en l’esdeveniment. 

 

La organització no podrà garantir que el menjar sigui òptim per a persones amb 

intoleràncies. 



 

 

 

 

 

 ARTICLE 16. RESPONSABILITAT. 

La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels 

participants. Els participants, en el moment de la seva inscripció, manifesten trobar-se 

físicament aptes per a poder participar en l’esdeveniment. 

La organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin 

ocasionar sobre tercers durant la prova.. 

 

ARTICLE 17. ACEPTACIÓ. 

En inscriure’s els participants, donen el seu consentiment perquè Club d’Atletisme 

Bubo Sports i els patrocinadors de la Cursa Mossos d’Esquadra Badalona - La Lucha 

de Abril, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb 

finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les dades de caràcter 

personal. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de caràcter personal, 

el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a fi de rectificar o cancel·lar de forma 

total o parcial el contingut. Per fer-ho, s’haurà de sol·licitar per escrit a Club d’Atletisme 

Bubo Sports, Av. Primer de Maig 20, 3-1, 08915 BADALONA – BARCELONA). 

Altrament i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i distribució i explotació 

de la cursa Mossos d’Esquadra Badalona i sense límit temporal a Club d’Atletisme 

Bubo Sports a l’ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material 

fotogràfic o audiovisual en el que pugui figurar, acceptant la publicació del seu nom en 

la classificació de la prova, en los mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar 

retribució per cap concepte. 

 

ARTICLE 18. ABANDONAMENTS. 

En cas d’haver d’abandonar la cursa, la/el corredor/a ha de comunicar aquest fet a la 

organització o voluntari que trobarà durant el recorregut de la cursa. 

 

ARTICLE 19. INFORMACIÓ. 

Poden escriure al mail info@bubosportsevents.com per a resoldre qualsevol tipus 

d’informació. 

 

mailto:info@bubosportsevents.com

