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Arrenca la 62a Marxa Infantil
La 62a edició de la Marxa Infantil, organitzada pel Club
Muntanyenc Sant Cugat, ha donat ja el tret de sortida. 650
parelles d'infants entre els 7 i els 12 anys aniran sortint
esglaonadament per número de pritrall per fer un recorregut
de 10,5 quilòmetres que els endinsarà pel parc natural de
Collserola. Passaran per espais emblemàtics com el Pi d'en
Xandri, l'Escola Avenç i la masia de Can Coll. D'aquesta
manera, la tradicional cita, una de les més multitudinàries de
la ciutat, torna, després que l'any passat s'hagués de
suspendre per primera vegada com a conseqüència de la
pandèmia.

El regidor d'Esports, Francesc Carol, acompanyat d'altres membres del consistori i del Club Muntanyenc, ha
estat l'encarregat de tallar la cinta que ha arrencat aquesta 62a edició. Els primers en començar a caminar ha
estat un infant amb mobilitat reduïda, acompanyat de voluntaris de l'entitat i altres parelles.
Les primeres parelles comencen la caminada. Enguany, com a novetat, encapçalades per una persona amb
mobilitat reduïda acompanyada de voluntaris del @clubmuntanyenc pic.twitter.com/JsWk7KgMoH&mdash;
Cugat Mèdia (@cugatmedia) October 17, 2021
Està previst que els primers a començar a caminar arribin cap a les 12 h, mentre que els últims a sortir ho faran
a les 10.40 h i acabaran cap a les 14 h. Tant a la sortida com a l'arribada, els participants hauran de dur posada
la mascareta, que es podran treure durant el recorregut.
FAQ: TOT EL QUE HAS DE SABER DE LA 62a MARXA INFANTIL
LES AFECTACIONS DE TRÀNSIT DE LA MARXA INFANTIL
El recorregut de la Marxa Infantil / Foto: Club Muntanyenc
A més, tots els participants duran un xip que permetrà localitzar-los en tot moment a través de l'app Livetrail.
L'objectiu és que les famílies coneguin la ubicació dels participants i no s'acumuli tothom a l'hora de
recollir-los al Parc de Ramon Barnils.
10 CONSELLS PER FER UNA BONA MARXA INFANTIL
Una Marxa solidària
El Club Muntanyenc enguany destinarà un euro del cost de la inscripció de cada participant al Fons Social
Valldoreix-Sant Cugat, una entitat privada sense ànim de lucre que es dedica a fer préstecs sense interessos per
a persones que travessen dificultats econòmiques.
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