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Entregade
dedorsals
dorsals · 31 de març de 17 a 20 h i 1 d’abril de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Entrega
El dijous 31 de març de 17-20 h i el divendres 1 d’abril de 10-13 h i de 17-20 h a l’edifici de l’Antiga
Farmàcia (Plaça Josep Umbert Ventura) de Sant Feliu de Codines es farà l’acreditació dels equips
i l’entrega de dorsals.
A cada equip s’entregarà:
•
•
•

Dorsals per a cada membre de l’equip i dorsal del conductor (si és el cas).
Bossa del caminador per a cada membre de l’equip.
Distintiu d’acreditació pel vehicle de suport* (un per equip).

Per fer l’acreditació cal portar DNI. Qualsevol participant de l’equip pot recollir els dorsals i
bosses de la resta de membres de l’equip. Si en un equip hi ha algun participant menor d’edat,
caldrà presentar el certificat mèdic i l’autorització signada.
*Juntament amb els dorsals es lliurarà una identificació especial per al vehicle de suport (una
per equip) per tal de poder tenir prioritat d’accés als aparcaments en els punts d’avituallament.
Al Dossier dels vehicles de suport trobareu les indicacions pertinents. És imprescindible que el
conductor/a el llegeixi.

Briefing · 31 de març a les 20.00 h
Briefing
El mateix dijous 31 de març a les 20.00 h a la Sala del Teatre del Centre Cívic “La Fonteta” de
Sant Feliu de Codines es realitzarà un briefing o reunió informativa amb les últimes
recomanacions i informacions útils a tenir en compte.
És important l’assistència de, com a mínim, un integrant de cada equip.

Abans
Horaris
de l’OnCodines
S
SORTIDA DELS EQUIPS
Dia: dissabte 2 d’abril.
Lloc: Parc Torras Villà de Granollers
Hora de sortida: entre les 7.00 h i les 9.00 h hi haurà quatre horaris de sortida diferents segons
els ritmes de cada equip.
Recorregut S (caminadors) de 60 km:
• ritme de 4 km/h: sortida a les 7.00 h.
• ritme de 4,5 km/h: sortida a les 7.30 h.
• ritme de 5 km/h o més: sortida a les 8.00 h.
Recorregut L (corredors) de 80 km:
• tots: sortida a les 9.00 h.
Es recomana a tots els participants ser a la zona de sortida mitja hora abans de l’hora assignada.
Es delimitarà la zona on els participants s’hauran d’anar col·locant per al correcte
desenvolupament de la sortida.
Tingueu en compte que els acompanyants, espectadors i membres de l’equip que no facin la 1a
etapa, hauran de col·locar-se a les zones habilitades per a ells.
Els equips haureu rebut un correu per escollir el vostre ritme. Al web penjarem una graella amb
l’hora de sortida assignada a cada equip.
Autobús llançadora i aparcament
Hi haurà un servei d’autobús llançadora des de Sant Feliu de Codines fins a Granollers. És
important que ens indiqueu, mitjançant un formulari que haureu rebut per correu, el nombre de
participants interessats en fer ús d’aquest servei, que com a màxim podran ser 3 persones per
equip. L’autobús sortirà de Sant Feliu aproximadament a les 6.00 h del matí. Si hi ha més
demanda, es valorarà d’afegir-ne un altre.
Si us desplaceu amb cotxe, podeu aparcar al pàrquing “El Sot” del centre de Granollers pagant
només 1 €. El descompte s’aplicarà si ensenyeu el dorsal del vehicle de suport.

ARRIBADA
Horari d’arribades: a partir de les 18.00 h
Hora límit d’arribada: 23.00 h
Lloc d’arribada: Plaça Josep Umbert Ventura, Sant Feliu de Codines
A partir de les 18.00 h i fins la nit aniran arribant els equips a la Plaça Josep Umbert Ventura, on
podran fer la recollida d’entrepans i beure (només per als equips).
A partir de les 23:00, us convidem a la Festa Final de l’OnCodines. Volem celebrar l’esforç fet per
tots: participants, voluntaris, acompanyants i col·laboradors amb l’Orquestra Maribel, un grup de
versions que esperem que ens faci gaudir i ballar i oblidar-nos del cansament acumulat.

Abans
Indicacions
pels participants
Repte solidari no competitiu
La prova està considerada com a no competitiva, és un repte solidari. Això vol dir que tots els participants
han de respectar obligatòriament les normes viàries i de circulació, especialment en trams urbans i
carreteres. Hi haurà voluntaris al llarg del recorregut i heu de fer cas de les seves indicacions. En cas de
rebre indicacions dels cossos policials i de seguretat, també s’hauran de respectar i prevaldran per sobre
de qualsevol altra.

Participem en equip
Els equips estaran formats per un mínim de 3 persones i un màxim de 6 persones, mínim 3 de les quals
han d'estar sempre en marxa i la resta seran de l'equip de suport. Els integrants de l'equip s’han de rellevar
entre ells en qualsevol dels punts de control de pas, que seran punts d’avituallament. Fora dels punts de
control, no es poden fer canvis.
Hi haurà un punt d’avituallament al final de cada etapa. Us recomanem que analitzeu l’exigència
(quilòmetres i desnivell) de cada etapa i planifiqueu els relleus pel dia del repte. En aquests punts,
l'organització us facilitarà avituallament, és a dir, beure i menjar per recuperar forces (veure taula).
Una prova en equip també vol dir que la companyia i col·laboració és fonamental per assolir amb èxit el
repte. Recomanem fer el recorregut junts i no separar-vos durant l’etapa.

Deixant petjada... verda!
L’OnCodines Trail té el distintiu Petjada Verda de la FEEC. Volem protegir, conservar i millorar l’entorn
natural pel qual passem. Aquest any incorporem i compartim amb vosaltres algunes bones pràctiques a
fi que puguem gaudir de la natura i al mateix temps, ser una cursa sostenible i respectuosa amb el medi
ambient.
•
•
•

Volem reduir residus. Cal que porteu un got que us servirà per als avituallaments líquids de tot el
recorregut. No es donaran gots de plàstic.
Cal tenir cura de no deixar deixalles durant tota la cursa i tampoc en els llocs d’aparcament dels
avituallaments. Cada avituallament disposarà de contenidors de recollida selectiva per a les
deixalles.
Seguir el recorregut marcat sense sortir dels camins. En cap cas heu d’anar camp a través. Hem
de cuidar i respectar la flora la fauna. Es demana permís a tots els propietaris per on passa el
recorregut.

Us convidem a visitar l’espai web https://www.oncodinestrail.cat/petjadaverda/ on trobareu més detalls
i bones pràctiques per aconseguir que l’OnCodines Trail segueixi deixant petjada verda i solidària.

Mobilitat sostenible
La sostenibilitat també cal que sigui un compromís dels conductors dels vehicles de suport. Cal, en tot
moment, respectar les indicacions dels voluntaris i cossos policials. Intenteu minimitzar els trajectes i
eviteu l’ús de vehicles privats per camins i entorns naturals.
Els equips rebran el Dossier dels vehicles de suport amb la informació i ubicació dels punts d’aparcament
de cada punt de control.

Si anem equipats, anem segurs
Tots els equips han de portar obligatòriament el següent material: xiulet, mòbil, manta tèrmica,
farmaciola (una per equip en marxa i una al vehicle de suport).
A partir de l’etapa 7 (Santa Eulàlia) és obligatori que els participants portin frontal i paravent.
L’organització revisarà el correcte equipament dels participants.
Tots els equips participants portaran imprès al dorsal el telèfon d’emergències. Al telèfon d’emergències
s’haurà d’informar de qualsevol emergència i també si l’equip decideix retirar-se sense arribar al següent
punt de control. Si l’emergència requereix atenció mèdica urgent, s’ha de trucar igualment al 112.
El recorregut estarà marcat amb cintes (situades aproximadament cada 100 metres) tot i quan hi hagi
interseccions o us hagueu de desviar, en trobareu més. A més, tindrà personal durant el recorregut per tal
de garantir la seguretat dels participants, i aquests hauran de seguir les indicacions que rebin.

Sempre informats i connectats
Cal estar pendents de la pàgina web, les xarxes i els canals oficials per si hi ha modificacions d’última
hora per inclemències meteorològiques i altres incidències.
Compartiu l’experiència a les xarxes amb les etiquetes: #oncodinestrail #deixantpetjada

Abans
Recorregut

i etapes

de l’OnCodines

RECORREGUT S – Caminant | 9 etapes – 61,6 km – 1.550 m desnivell positiu
El recorregut S té les següents etapes i punts de control amb els corresponents temps de d’obertura i
tancament:
Etapa Inici

Final

km

km

Avituallament

hora

hora

parcials

acum.

final d’etapa

obert

tancat

Desnivell
+ positiu

Desnivell
- negatiu

1

Granollers

Mil Pins

6,5

6,5

Líquid, Dolç

7.00

10.00

+57 m

-9 m

2

Mil Pins

La Garriga

9,9

16,4

Esmorzar

8.30

12.00

+160 m

-124 m

3

La Garriga

El Figaró

7,6

24,0

Líquid, Fruita,
Snacks

10.30

14.00

+94 m

-20 m

4

El Figaró

Puiggraciós

6,5

30,5

Líquid, Fruita,
Snacks

12.30

16.15

+433 m

-68 m

5

Puiggraciós

L’Ametlla
del Vallès

6,5

37,0

Dinar

14.00

17.00

+22 m

-417 m

6

L’Ametlla
del Vallès

Santa
Eulàlia

5,7

42,7

Líquid, Fruita,
Snacks

14.15

18.00

+92 m

-142 m

7

Santa
Eulàlia

Castell de
Montbui

4,7

47,4

Líquid, Fruita,
Snacks

15.45

19.30

+285 m

-0 m

8

Castell de
Montbui

Caldes de
Montbui

4,7

52,1

Berenar

16.30

20.00

+0 m

-322 m

9

Caldes de
Montbui

Sant Feliu
de Codines

9,5

61,6

Sopar

17.00

23.00

+394 m

-131 m

A tots els avituallaments hi haurà opció vegetariana i per a persones celíaques. També hi haurà servei de
lavabos. A Sant Feliu hi haurà servei de dutxes a la zona esportiva.
Al Dossier dels vehicles de suport hi ha la ubicació exacta dels aparcaments de cada punt de control.
En cas de males condicions meteorològiques, o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret
de variar el recorregut i/o els límits horaris establerts prèviament.

Control de pas amb xip
•

Per tal de facilitar el cronometratge i control de xip, les zones d’avituallament comptaran amb un
espai degudament senyalitzat que serà accessible només pels participants.

•

El pas dels participants pel control de xip, és OBLIGATORI. En aquest control de pas hauran de
passar obligatòriament els tres caminadors/corredors junts.

•

S'han establert uns límits horaris, temps màxims per recórrer cada tram (especificats a la taula).
No es permetrà continuar el recorregut als equips que superin aquestes barreres horàries. Un cop
passi l'equip escombra, s’avisarà a l’equip que està fora de temps i l'organització ja no es farà
responsable de l'activitat i desmuntarà els avituallaments.

Punts d’interès:

La Porxada
Carrer del Molí de Canovelles
Riera de Carbonell

Punts d’interès:

Castell de Marata
Bosc de Malhivern

Punts d’interès:

Llera del Congost

Punts d’interès:

Santuari de Puiggraciós

Punts d’interès:

Passeig de l’Ametlla

Punts d’interès:

Barri de la Sagrera de Santa Eulàlia

Punts d’interès:

Castell de Montbui

Punts d’interès:

Plaça del Lleó

