
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL ONCOTRAIL 2020:  

MESURES DE SEGURETAT I CONTROL 

 

 

 

 

 



   

 

QUÈ ÉS L'ONCOTRAIL ? 

L'Oncotrail és una cursa no competitiva per equips de 100 km organitzada per la Fundació 
Oncolliga Girona conjuntament amb l'Agrupació Excursionista Palafrugell i el Club Atlètic 
Palafrugell i que té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de 
càncer. La cursa se celebra cada any el primer cap de setmana d'octubre, enguany serà els dies 3 
i 4 d’octubre. 

 

MESURES EXCEPCIONALS PER PREVENIR EL COVID-19 

Per tal de prevenir la propagació de la pandèmia s’han dissenyat un conjunt de mesures tant per 

els participants com per els organitzadors i voluntaris. 

1. L’ús de la mascareta serà sempre obligatori menys quan s’estigui en plena cursa,  passant 

a ser material obligatori. 

L’incompliment d’aquesta mesura significarà la expulsió de tot l’equip o voluntari. 

2. Durant el lliurament de dorsals, cada participant haurà de presentar una declaració  

responsable que en els darrers 14 dies: no s’ha tingut cap simptomatologia compatible 

amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho hagin 

estat, ni haver tingut contacte estret amb persones infectades. 

(Aquest model es podrà descarregar a la web i al mateix temps s’enviarà a tots els 

participants.) 

La falta d’aquest document representarà l’expulsió immediata de tot l’equip. 

També des de l’organització hem dissenyat tres blocs de mesures específiques: 

- Lliurament de dorsals i regals 

- Sortida 

- Avituallaments i controls 

 

LLIURAMENT DE DORSALS. 

Pel lliurament de dorsals s’assignarà a cada equip una franja horària que hauran de respectar i 

se’ls entregarà una bossa amb els dorsals i regals. Només podran accedir al recinte 2 components 

o representants de l’equip. 

En el moment de recollida es donarà 4 o 5 garrafes d’aigua de 8 litres, 4 ampolles de cola i una 

bossa de fruit secs i de llaminadures a part de fruita (pomes, taronges i plàtans)  per a tot el 

recorregut a part de arròs i macarrons que es tindran a Pals i Fitor.. Aquest serà l’avituallament 

de tot l’equip durant el recorregut, el qual s’hauran de administrar. 

La recollida serà a Palafrugell en el pavelló annex.  

 

  



   

SORTIDA: 

Des de la organització s’ha previst fer una petita enquesta a cada equip per determinar el temps 

que creuen que tardaran en fer l’Oncotrail. Amb aquesta informació més els resultats d’altres  

anys confeccionarem un ordre de sortida en que els més ràpids siguin els primers i els més lents 

el últims. 

Mesures: 

Pla A 

- A la sortida només hi podran ser el 4 components que facin el primer tram tenint 

l’obligació de portar la mascareta posada fins el moment real de la sortida. 

- Es col·locaran a l’autovia Avinguda del Mar, cada equip tindrà el seu lloc d’espera i entre 

un equip i l’altre hi haurà una separació de 3 metres.  

- Es faran servir els dos sentit de la marxa per la sortida, donant sortides alternatives per 

grups de 50 equips  

Sortida cada 15 segons  

Sortida 1 Dorsal 1 al 50  Concentració 7:45:00 primer sortida 8:00:00  

Sortida 2 Dorsal 51 al 100 Concentració 8:00:00 primer sortida 8:15:00  

Sortida 3 Dorsal 101 al 150 Concentració 8:15:00 primer sortida 8:30:00  

Sortida 4 Dorsal 151 al 200 Concentració 8:30:00 primer sortida 8:45:00  

Sortida 5 Dorsal 201 al 251 Concentració 8:45:00 primer sortida 9:00:00  

Sortida 6 Dorsal 251 al 300 Concentració 9:00:00 primer sortida 9:15:00 

La forma de sortida i moviment dels equips seria una vegada donada la sortida al 1er 

equip el 2on avançaria fins al lloc del 1er, el 3er al lloc del 2on i així successivament. 

La col·locació dels equips a l’autovia serà la següent: 

Direcció a Calella, els equips de les sortides 1 – 3 – 5 

Direcció a Palafrugell, els equips de les sortides 2 – 4 – 6 

- Zones d’aparcament: Hi hauran dues grans zones d’aparcament dividides en dos, el que 

significa que tindrem 4 zones d’aparcament senyalitzades amb el número de dorsal. Els 

equips hi podran aparcar un màxim de 2 vehicles que estaran identificats amb el 

número de dorsal.  

Els equips es mantindran dins el vehicle fins el moment de la concentració, això vol dir 

que no cal arribar molt aviat i s’ha de respectar sempre els horari de cada equip. 

*Els equips de les sortides 1 – 3 – 5 la seva zona d’aparcament es el pàrquing de terra 

del recinte Firal, davant de la zona d’arribada 

*Els equips de les sortides 2 – 4 – 6 la zona d’aparcament es el pàrquing que hi ha 

davant del Lidl i Veritas. 

Els equips per dirigir-se al seu lloc de sortida que estarà senyalitzat caldrà anar-hi per la 

zona de vianants i un lloc vist el seu emplaçament saltar la tanca i esperar la sortida per 

tal d’evitar encreuaments entre participants que van cap a la zona de sortida i els que 

han sortit. Tot estarà senyalitzat amb tanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE SORTIDA 

 

 
 

Pla B 

- A la sortida només hi podran ser el 4 components que facin el primer tram tenint 

l’obligació de portar la mascareta posada fins el moment real de la sortida. 

- Es col·locaran a l’autovia Avinguda del Mar, cada equip tindrà el seu lloc d’espera i entre 

un equip i l’altre hi haurà una separació de 3 metres.  

- Es faran servir un sol sentit de la marxa el de direcció a Llafranc/Calella  per la sortida, 

donant sortides per grups de 50 equips  

Sortida cada 15 segons  

Sortida 1 Dorsal 1 al 50  Concentració 7:45:00 primer sortida 8:00:00  

Sortida 2 Dorsal 51 al 100 Concentració 8:00:00 primer sortida 8:15:00  

Sortida 3 Dorsal 101 al 150 Concentració 8:15:00 primer sortida 8:30:00  

Sortida 4 Dorsal 151 al 200 Concentració 8:30:00 primer sortida 8:45:00  

Sortida 5 Dorsal 201 al 251 Concentració 8:45:00 primer sortida 9:00:00  

Sortida 6 Dorsal 251 al 300 Concentració 9:00:00 primer sortida 9:15:00 

La forma de sortida i moviment dels equips seria una vegada donada la sortida al 1er 

equip el 2on avançaria fins al lloc del 1er, el 3er al lloc del 2on i així successivament. 

- Zones d’aparcament: Hi hauran dues grans zones d’aparcament dividides en dos, el que 

significa que tindrem 4 zones d’aparcament senyalitzades amb el número de dorsal. Els 

equips hi podran aparcar un màxim de 2 vehicles que estaran identificats amb el 

número de dorsal.  

Els equips es mantindran dins el vehicle fins el moment de la concentració, això vol dir 

que no cal arribar molt aviat i s’ha de respectar sempre els horari de cada equip. 

*Els equips de les sortides 1 – 3 – 5 la seva zona d’aparcament es el pàrquing de terra 

del recinte Firal, davant de la zona d’arribada 

*Els equips de les sortides 2 – 4 – 6 la zona d’aparcament es el pàrquing que hi ha 

davant del Lidl i Veritas. 



   

Els equips per dirigir-se al seu lloc de sortida que estarà senyalitzat caldrà anar-hi per la zona de 

vianants i un lloc vist el seu emplaçament saltar la tanca i esperar la sortida per tal d’evitar 

encreuaments entre participants que van cap a la zona de sortida i els que han sortit. Tot estarà 

senyalitzat amb tanques. 

 

 

APARCAMENTS 

  



   

 

PLANELL GENERAL ZONA SORTIDA I APARCAMENTS 

 

CONTROLS I AVITUALLAMENTS: 

En els punt de control, que son d’obligat compliment passar per ells, cada equip tindrà un lloc 

adjudicat en el qual els corredors que tindran que fer el relleu hauran d’esperar-se, aquests tenen 

que anar obligatòriament amb mascareta. Un cop es posin en marxa se la podran treure. Els 

participants que arribin s’hauran de posar la mascareta. 

Els llocs adjudicats a cada equip estaran suficientment separats per garantir les distancies de 

seguretat, mínim 2,5 metres. 

A tots els llocs de control i avituallament que es disposi de serveis WC es procedirà a fer neteja i 

desinfecció dels mateixos de forma periòdica. 

També en tots els espais de canvi es disposarà de gel hidroalcohòlic suficient per poder aplicar a 

les mans 

En aquesta edició no hi haurà servei de dutxa.  



   

 

PLATJA DE CASTELL 

Una cop passat l’aparcament estarà senyalitzat el lloc on fer el canvi que serà en direcció a la 

platja de Castell. 

I hauran 20 llocs preparats per els equips:  

- Lloc 1, equips 1-21-41-61-81-101-121-141-161-181-201-221-241-261-281- 

- Lloc 2 equips 2-22-42-62 --- 

- Lloc 3 equips 3-23-43-63 

- Lloc 4 equips 4-24-44-64- 

- Lloc 5 equips 5-25-45-65 

- Lloc 6 equips 6-26-46-66 

- Lloc 7 equips 7-27-47-67 

- ... 

- Lloc 20, equips 20-40-60-80-100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300 

 

 

LLAFRANC: 

En el passeig Cípsela des de Nova Pasta fins Hotel Llafranc i també seguint la mateixa estructura 

que el punt de control de Castell. Aquest espai estarà delimitat per tanques en el qual només hi 

podran accedir els participants identificats. 

I hauran 20 llocs preparats per els equips:  

- Lloc 1, equips 1-21-41-61-81-101-121-141-161-181-201-221-241-261-281- 

- Lloc 2 equips 2-22-42-62 --- 

- Lloc 3 equips 3-23-43-63 

- Lloc 4 equips 4-24-44-64- 

- Lloc 5 equips 5-25-45-65 

- Lloc 6 equips 6-26-46-66 

- Lloc 7 equips 7-27-47-67  

- ...  

- Lloc 20, equips 20-40-60-80-100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300 



   

 

 

 

AIGUABLAVA 

Al llarg de l’aparcament d’Aiguablava i al arribar ja els equips molt més separats només caldran 

15 espais també separats entre ells per 2,5 metres mínim. 

Hi hauran 15 espais de canvi: 

- Lloc 1 equips 1-16-31-46-61-76-91-106-121-136-151-166-181-196-211-226-241-256-

271-286 

- Lloc 2 equips 2-17-32-47-62-77 

- Lloc 3 equips 3-18-33-48-63-78 

- ... 

- Lloc 15 equips 15-30-45-60-75-90-105-120-135-150-165-180-195-210-225-240-255-

270-285-300 

 

 

PLATJA DEL RACÓ 

A l’aparcament de la Platja del Racó es prepararà 10 llocs de canvi pels equips. Cada taula estarà 

organitzada per passar-hi 30 equips, deixant entrar en aquest espai només els participants 

pendents de prendre la sortida. 



   

Espais de canvi: 

- Lloc 1 equips 1-11-21-+31-41-51-61-71-91-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191 

- Lloc 2 equips 2-12-22-32-42 ... 

- ... 

- Lloc 10 equips 10-+20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-

190-300 

 

 

PALS 

En aquest punt de control hi hauran dos zones: 

- Zona1: serà on donarem l’avituallament sòlid: pasta i arròs apta per a celíac i vagants. Les 

racions estaran preparades en tapers individuals. A cada equip se li donarà una bossa 

amb 8 racions que vindrà a recollir un representant de l’equip identificat amb el dorsal a 

la taula que prèviament se li haurà assignat. 

 

- Zona 2: en aquesta zona serà on els equips podran fer el canvi de relleus. Hi hauran 10 

taules de canvi pels equips. Cada taula estarà organitzada per passar-hi 30 equips, deixant 

entrar en aquest espai només els participants pendents de prendre la sortida 

Aquestes zones les habilitarem a l’aparcament del pavelló municipal de Pals i a l’espai que hi ha 

una pista de basquet a l’aire lliure. 

Espais de canvi: 

- Lloc 1 equips 1-11-21-+31-41-51-61-71-91-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191 

- Lloc 2 equips 2-12-22-32-42 --- 

- ... 

- Lloc 10 equips 10-+20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-

190-300 



   

 

 

CAU DEL PINS 

Aquest avituallament estarà ubicat a la pista coberta oberta per 3 bandes. Hi hauran preparades 

10 espais de canvi de relleu per a 30 equips a cada espai. 

En els canvis de relleu només podran entrar els participants pendents de prendre la sortida. 

Espais de canvi: 

- Lloc 1 equips 1-11-21-+31-41-51-61-71-91-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191 

- Lloc 2 equips 2-12-22-32-42 --- 

- ... 

- Lloc 10 equips 10-+20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-

190-300 

 

 

SANT POL 

Seguirem la mateixa estructura que a Cau dels Pins a la plaça de davant de l’església i en el carrer 

que dona accés a aquesta plaça. 



   

 

 

 

FITOR 

En aquest lloc es donarà el segon avituallament de pasta i arròs seguint la mateixa estructura que 

a Pals i també en 10 llocs de canvi de relleu. 

 

 

VALL-LLOBREGA 

A l’espai que hi ha a la pista poliesportiva seguirem la mateixa estructura que a Cau dels Pins, Sant 

Pol, però al ser un espai cobert tindrem que marcar més distancia entre els punts de canvi de 

relleu. 

En aquest punt de control els equips ja venen molt escalonats. 



   

 

 

PALAFRUGELL – ARRIBADA 

Aquest punt es farà a l’aparcament del IES Baix Empordà. 

A l’arribada es farà la fotografia de l’equip en el lloc que tindrem instal·lat el photocoll. Després 

es podrà accedir dins el pavelló annex on es servirà una botifarra i beguda per a cada participant. 

Dins la pista hi hauran taules separades unes de les altres com a mínim 4 metres per poder menjar 

la botifarra, una vegada l’equip marxa de la taula es procedirà immediatament a desinfecta-la pel 

personal voluntari. 

 

 

Si el temps ens permet aquest espai de menjar la botifarra es faria a l’exterior també en taules 

separades una de les altres la distancia recomanada, 



   

 

 

Estructura interna del pavelló 

 


