FEM milla d’aliments
Reglament i indicacions
General
Demanem la col·laboració de tothom per poder gaudir d’una tarda d’esport i família mercedària. Recordem que no
és una cursa de caràcter competitiu, on el principal objectiu és la solidaritat. A continuació exposem alguns punts
d’interès generals. Tot i que el trànsit sentit Plaça Pere Dot estarà tallat, sentit Carretera Laureà Miró NO, demanem
precaució. A més, poden haver-hi vianants pel carrer.

Barrera humana
Demanem a tots els pares, mares i espectadors que ocupin els laterals de la rambla durant les curses dels més petits
(d’Infantil a 3r de Primària). Tal i com hem dit, el trànsit estarà obert en sentit Carretera Laureà Miró i, tot i que estarà
encintada aquella zona, demanem que entre tots fem barrera en aquell costat, per si de cas un nen intenta creuar el
carrer mentre corre.

Recollida de dorsals
L’intercanvi d’aliments i dorsals es realitzarà a la sala de Psicomotricitat de l’escola. Amb entrada per la porta de
Secretaria i sortida per la porta d’Infantil. L’horari serà de 17:00h a 17:30h.
-

3r, 4t, 5è i 6è de Primària: Dimecres 30 de maig. (junt amb pares corresponents)

-

Educació Infantil, 1r i 2n de Primària: Dijous 31 de maig. (junt amb pares corresponents)

-

ESO: Durant el dijous 31 de maig al matí es passarà per torns per fer l’intercanvi.

Recorreguts i horaris
Recorregut Educació Infantil Sortida a les 17:30h (50m)
Primer donarem la sortida a P3. 1 minut més tard a P4. Finalment, a les 17:32h a P5.
Sortida Rambla Marquesa Castellbell a l’alçada de C/Daoiz i Velarde
Arribada al final de la Rambla (amb Santiago Russinyol)

Recorregut 1r, 2n i 3r Primària Sortida 17:40h (150m).
Primer donarem la sortida a 1r. 1 minut més tard a 2n. Finalment, a les 17:42h a 3r.
Sortida Rambla Marquesa Castellbell a l’alçada del Clinident (abans del c/Girona)
Arribada al final de la Rambla (amb Santiago Russinyol)

Recorregut 4t, 5è i 6è Primària Sortida 17:50h.
Primer donarem la sortida a 4t. 1 minut més tard a 5è. Finalment, a les 17:52h a 6è.
Sortida Rambla Marquesa Castellbell a l’alçada de C/Marqués de Monistrol
Arribada al final de la Rambla (amb Santiago Russinyol)

Recorregut Secundària i pares Sortida 18:05h
Primer donarem la sortida a 1r i 2n d’ESO. 1 minut més tard a 3r i 4t. Finalment, a les 18:07 als pares i les mares.
Sortida Rambla Marquesa Castellbell a l’alçada de C/Santiago Russinyol. D’allà es va per la carretera (sentit
cotxes) fins Marqués de Monistrol, es torna per l’interior de la Rambla (vianants) fins a la sortida per repetir el circuit.
Per tant, en arribar a l’arc d’arribada el primer cop encara restarà una segona volta.
Arribada al final de la Rambla (amb Santiago Russinyol)

Plànol serveis
Davant Entrada Pavelló Santiago Russinyol

Punt de trobada
En passar per sota de l’arc d’arribada, tal i com podem veure al plànol anterior, instal·larem un punt de trobada. En
aquest punt és on els pares podran recollir als nens i nenes. Estarà tancat al trànsit i hi haurà 2 voluntaris controlant,

però demanem si us plau que tant bon punt els nens arribin els anem a buscar, no és servei de guarderia. Evitem, si us
plau, travessar el recorregut mentre estan corrent els altres cursos.

Roba
Per facilitar l’organització de la cursa, tots els alumnes han de portar el xandall de l’escola i el dorsal visible a la part
davantera de la samarreta (a la zona de la panxa).

Avituallament
Hi haurà una peça de fruita i aigua per a cada corredor. Estarà a l’altre costat de la rambla, davant de la porta de
l’escenari del pavelló (C/Santiago Russinyol). Demanem molta precaució en el moment de travessar el carrer, ja que
en sentit carretera Laureà Miró si que hi haurà trànsit obert. Hi haurà uns voluntaris controlant el pas de vianants. Hi
haurà un punt de recollida selectiva pels residus generats.

Guarda-roba
En el cas de necessitar el guarda-roba, caldrà deixar-ho tot a dins d’una motxilla. No s’agafarà cap peça de roba o
objecte que no estigui a dins de la motxilla.

Procediment sortida
Hi haurà dos voluntaris que marcaran la sortida, cal estar a l’hora indicada al lloc indicat als plànols. La sortida es
donarà sempre amb un compte enrere (5, 4, 3, 2, 1). Demanem col·laboració per part del públic. S’aixecarà la cinta de
sortida i els participants podran córrer.

Voluntaris
Els voluntaris de l’AMPA portaran una samarreta de color lila (dels Jocs Olímpics Mercedaris de l’any passat). Els
alumnes de la ESO que ens ajuden com a voluntaris portaran un braçalet distintiu.

