
MOU-TE PER LA MPOC 2020 «AL TEU AIRE» 

 

Després de sis edicions celebrades "Mou-te per la MPOC" és ja una realitat consolidada a 

Sueca al mes de novembre i estem davant d'un gran repte, l'edició més inèdita després de 

tota la incertesa causada per la crisi sanitària actual. Hem redissenyat l'estructura i 

confeccionant un programa adaptat per ajustar-se al protocol que exigeix la "nova 

normalitat", perquè tots els assistents puguen participar amb plena seguretat. Aquest 

protocol ha de garantir el seguiment de totes les mesures d'higiene, seguretat sanitària i 

distància requerides per a la prevenció de la Covid-19 que regula l'apartat 3.8.7 (Activitats 

de natura i pràctica esportiva a l'aire lliure) de l'Acord de 19 de juny, de Consell, sobre 

mesures de prevenció. (DOGV núm. 8841 de 2020.06.20) 

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 

 

Mou-te per la Mpoc està programada pel 22 de novembre de 2020. 

 

Els objectius d’aquest esdeveniment són d'una banda donar a conèixer una malaltia tan 

freqüent i d’altra conscienciar la població que l'abandonament del tabac i la pràctica 

d'exercici físic és fonamental per a una bona qualitat de vida. 

 

La present activitat estarà supeditada a la prèvia posada en coneixement per part dels 

organitzadors a l'autoritat municipal. Serà preceptiu per tant l'obtenció prèvia d'una 

autorització municipal. 

 

L'organitzador de notificar a les autoritats municipals un Responsable de l'esdeveniment. 

Sobre aquesta persona recauran les obligacions del compliment del Protocol Organitzatiu. 

Aquesta  persona estarà present al llarg de tot l'esdeveniment i a més abans de l'inici  en 

col·laboració amb el representant municipal, farà una revisió del compliment de tots els 

requisits. Sense el compliment de tots els punts no es podrà donar l’eixida a 

l'esdeveniment.  

 

L'activitat serà  NO COMPETITIVA i es desenvoluparà de manera lliure pel recorregut a 

l'aire lliure. 



 

El circuit serà el mateix que en els anys anteriors, de 5 quilòmetres al voltant del Riu 

Xúquer, amb eixida i arribada al recinte firal i tancat al trànsit de vehicles des de la 9 fins a 

les 13 hores. Cada participant podrà recórrer-lo de la manera que considere, caminant, 

corrent o amb bicicleta durant aquest període i amb això aconseguirem evitar 

l'aglomeració de persones. 

 

Els  participants, organitzadors i voluntaris mantindran les pautes estrictes de 

distanciament personal (2 metres com a mínim). 

 

Tots els assistents utilitzaran mascaretes obligatòriament en la zona d’eixida i arribada, 

així com en tots els llocs del circuit que no es puga mantindre el distanciament personal. 

 

Es disposarà de gels o solucions hidro-alcohòliques per als assistents en llocs accessibles 

i visibles. 

  

Es disposarà de papereres amb pedal i tapa. 

 

L'organització col·locarà de manera visible cartelleria amb mesures preventives 

implantades per les autoritats sanitàries a la zona de muntatge d'arcs de l'esdeveniment. 

 

La megafonia informarà sobre les mesures sanitàries i de protecció que s'han de seguir. 

 

En el cas que els participants no complisquen alguna d’aquestes normes els 

organitzadors els convidaran a abandonar l'esdeveniment. 

 

Es suprimirà la cursa per equips, així com els tallers d'espirometries i els castells inflables 

infantils. 

 

Totes les inscripcions seran on-line i la recollida de dorsals i bossa de corredor els dies 

anteriors, no realitzant-se cap lliurament el mateix dia de la prova. 

 

Cada participant, pel fet d’inscriure´s, accepten el consentiment informat  

 

No hi haurà serveis de dutxa postprova ni lavabos portàtils.  



 

 

VOLUNTARIS 

 

Tots els voluntaris rebran formació prèvia sobre les mesures preventives a aplicar segons 

l'activitat a desenvolupar. 

 

Es limitarà el nombre de persones voluntàries en les activitats i, sempre que siga possible, 

no han de ser col·lectiu de risc front la Covid 19. 

 

 

ZONA  DE L’ESDEVENIMENT / RECORREGUT 

 

L’eixida i arribada de la Mou-te per la Mpoc ‘al teu aire’ seran com tots els anys a al fi de 

l’avinguda Mestre Serrano, en el recinte firal. 

 

Els dorsals  i les samarretes es recolliran en el local del carrer dels Furs, en els dies 

anteriors, no realitzant-se cap entrega el dia de l’esdeveniment. 

 

Al recinte hi haurà dos arcs, un d’eixida i altre d’arribada, acotats amb tanques. Els 

participants passaran sota l’arc d’eixida i es dirigiran immediatament cap al riu. Tant en 

l’eixida com en l’arribada els participants deuen portar la mascareta. 

 

Els voluntaris evitaran la formació de grups nombrosos i aglomeracions. 

 

No hi haurà WC portàtils, perquè no es pot garantir la neteja i desinfecció després de cada 

ús. 

 

Les dutxes i el poliesportiu de Les Oliveretes romandran tancats. 

 

Tot el material que s'instal·le amb motiu de l'esdeveniment estarà desinfectat. 

 

No hi haurà carpa d’espirometries ni s’entregarà cap fullet als participants. 

 

En cap cas l’organització guardarà jaquetes o altres objectes als participants. 



 

El recorregut estarà marcat amb fletxes, en cap cas es podrà seguir en altra direcció que 

no siga la que aquestes indiquen. 

 

L’avituallament final, amb un botellí d’aigua i alguna peça per menjar,  anirà en una bossa  

i serà entregat de manera individual per un voluntari  a cada participant, mantenint sempre 

el seu torn, la distància de seguretat interpersonal així con les altres mesures de protecció. 

 

En acabar l’acte es desmuntaran els elements instal·lats i es procedirà a la desinfecció 

dels mateixos i de tots els materials utilitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


