
 
 

 
 

Activitat.- MARXA NORDICA 

 

Organitza.- Botiga Ecovida   i el CEM 

 

Data de la   I ECOMARXA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.-  Diumenge, 13 de 

 març 2016.

 

Hora de sortida.- a les 10hores, primer cursa 12 Quilometres i desprès la de 4 

quilometres 

(a partir de les 9 hores es prendrà la pressió als participants, també es tornà a prendre 

a l’arribada de la marxa) 

 
Lloc de sortida i arribada.-  Parc Esportiu Municipal de  Guiera, Avda. Guiera 6-8. 
 
Preu de la inscripció.-  10 euros 
Casos especials persones amb diversitat funcional (5€) i gent gran (8€). Per gaudir 
d’aquests descomptes s’han d’inscriure a la botiga Ecovida* i han de ser persones de 
Cerrdanyola o que pertanyin a una entitat de Cerdanyola. 
 
La inscripció comporta dret a: 

 Samarreta ecològica de la cursa 
 Explicació de la tècnica correcte de la marxa Nòrdica, per instructors 
degudament titulats. 
 Avituallaments ecològics. 

 Sorteig de material esportiu i regals 
 Control de la pressió arterial 
 Assegurança 
 
Totes les inscripcions es faran per internet  a la plana www.ecomarxa.cat o a la botiga 
Ecovida*. Les Inscripcions  ja estan obertes (límit de 350 participants.). També es 
podrà inscriure el mateix dia de la marxa, en el cas d’haver-hi places. 
 
Recollida de samarretes i dorsals a la botiga  Ecovida*  del  dia 7 al 12 de març o el 13 
a partir de les 8,30 a la zona de sortida PEM Guiera 

 
L’organització disposarà d’un lloguer de bastons, pels que no disposin de bastons 
específics de marxa nòrdica, el mateix dia de la prova, amb dues opcions: 

a)     3€ + DNI (el DNI es retornarà a la devolució dels bastons.) 
b) 20€ (3€+dipòsit de 17€ que es retornaran a la devolució dels bastons.) 

Casos especials  lloguer gratuït,  se’ls retornarà a l’arribada l’import íntegre del 
lloguer de pals.   
Es poden comprar bastons a la botiga Ecovida* i el mateix dia de la marxa al 
punt de sortida. 
 
Recorreguts.-  de 4 km i 12 km. 
 



*botiga Ecovida (Passeig Cordelles 25, Cerdanyola del Vallès. horari  de 9,30 a 13,30 
i de 17,30 a 20,30) 
 
Altres activitats complementaries.- Xerrades o taules rodones 
 
“ELS BENEFICIS DE LA MARXA NORDICA  PER LA SALUT I L’ALIMENTACIÓ 

SALUDABLE” 

 

•Dimarts 23 de febrer a les 12 hores al PEM Guiera 
 a càrrec de la Sra. Alicia Rovira, infermera e instructora de marxa nòrdica 
 
•Dimarts 23 de febrer a les 19 hores a la Sala Enric Granados  de la  
Biblioteca 
a carrèc de Antonio Brieba Colomer instructor de NW i Àlex Wall autor del llibre: “no 
corras, camina”. 
 
•Dijous, 25 de febrer a les 19 hores al PEM Guiera 
a càrrec de la Sra. Alicia Rovira, infermera e instructora de marxa nòrdica 
 
•Dimarts, 1 de març a les 19 hores. a la Sala Enric Granados  de la  Biblioteca 
a càrrec de Mireia Anglada formadora del curs “d’alimentació conscient”. Proteïnes 
vegetals, com cuinar-les i aprofitar el màxim les seves propietats 
 


