
 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PARTICIPANTS LA KLANDESTINA 2019 
 
 
1. Recolliu la vostra acreditació (polsera solidaria) els dies i hores indicades al reglament. El 

mateix dia de la prova no s’entregaran. Porteu la polsera identificativa de forma visible el 
dia de La Klandestina.  

 
2. Aquest any hem fet un canvi important: La Klandestina i La Bastarda coincideixen en 

horaris de tren i sortida (decalatge de 5 minuts a la línea de sortida). 
3. Us heu de llevar del llit mès d’hora... No perdeu el tren. 
 
4. El dia 27, a l’estació de Renfe, viurem un caos. Serem unes 700 persones... Cal que ens 

organitzem. 
 
5. Els Klandestins veure un cartell que us indicarà el punt de trobada, a l’esquerra de la porta 

d’accès a l’estació. No entreu. Ens reunim abans d’entrar. 
 
6. No heu de trereu bitllet de tren.  
 
7. Un cop a l’andana, situeu-vos al inal, per pujar a l’últim vago. La resta estan destinants a La 

Bastarda. 
 
8. Arribats Sant Martí de Centelles, baixeu del tren i dirigiu-vos al cul del tren per sortir a 

l’estació. 
 
9. Allà veureu la zona de sortida. Entreu al primer calaix de sortida, destinat a La Klandestina.  
 
10. Briefing i sortida. Cinc minuts més tard, es donarà sortida a La Bastarda. 
 
11. El proper dia 17 enregistrarem el track definitiu d’aquest any i us el farem saber per que el 

carregeu als vostres GPS. 
 
12. El recorregut estarà marcat del dia abans amb cintes blanques amb l’escut del CAM Parets 

i remarcat durant la matinada del dia 27. 
 
13. Els avituallaments tenen establerts uns horaris. Pareu atenció al document adjunt, doncs si 

sou ultramega ràpids podrieu trobar-ne algun tancat!   
 
14. Tambè pareu atenció als temps de tall que hem establert. Son prou generosos per 

corredors, però no per caminadors (si pensens que no pots complir els temps de tall, la 
teva activitat és La Bastarda, no La klandestina). 



 

 
15. Si els escombres de La Klandestina atrapen algun participant, el convidaran a que segueixi 

la ruta al ritme d’ells. En cas que no pugui fer-ho per lesió o cansament, el convidsaran a 
retirar-se al seguent avituallament. 

 
16. Si un participant no accepta de retirar-se, podrà seguir sota la seva responsabilitat. El seu 

nom serà comunicat a la direcció de cursa per que prengui nota que ja no està participant. 
Això ens eximeix de qualsevol responsabilitat i així ho enten el participant llegint aquest 
punt. 

 
17. Heu de portar visible la polsera solidaria vermella o negre que us identifica com a 

participants de La Klandestina. Aquesta polsera us dona dret a pujar al tren, assegurança i 
avituallament lleuger. 

 
18. Respecteu el vostre espai als avituallaments (recordeu que el primer el teniu a Sant Miquel 

del Fai, km14). Només podeu consumir l’aigua i la fruita que trobareu a una taula especial 
“La Klandestina”. Terminantment prohibit utlitzar els avituallaments destinans als 
participants de La Bastarda. 

 
19. No hi ha gots als avituallaments. 
 
20. Tracteu amb respecte al personal dels avituallaments i seguiu les seves indicacions.  
 
21. Respecteu l’entorn. No embruteu. Trobareu contenidors de recollida selectiva a tots els 

avituallaments. Participem del moviment #petjadaverda, per això ademés de no embrutar, 
recollim el que altre gent ha deixat a la muntanya. Tot allò que recolliu ho podreu llençar 
als contenidors de recollida selectiva situats als avituallaments i plaça de la Linera. 

 
 
Seguim en contacte... 
 
 
 
 

 


