
VII PEDALADA DE LA FIRA 2022 

MÓRA LA NOVA, 

HOMENATGE 

JOAN MORENO PEDRET 

 

REGLAMENT: 

El diumenge 16 d’octubre de 2022 l’Ajuntament de Móra la Nova organitza, amb la col·laboració 

del Club Cicloturista de Móra la Nova (CCMLN), la setena edició de l’esdeveniment VII 

PEDALADA DE FIRA MÓRA LA NOVA HOMENATGE JOAN MORENO PEDRET, que 

consisteix en un encontre d’aficionats a la bicicleta de muntanya (BTT) amb la finalitat de fer una 

sortida conjunta no competitiva, “passejada”, que discorre per camins, pistes, i senders de diferents 

paratges del nostre municipi, així com dels municipis veïns. 

 

El recorregut no està senyalitzat, ja que els ciclistes circularan en tot moment en grup compacte 

encapçalat i tancat per membres del CCMLN, que es podran identificar fàcilment per anar vestits 

amb l’equipació oficial del club. Aquest comptarà amb un punt d’avituallament al seu pas pel 

polígon industrial del Molló i un refrigeri al final del recorregut al pavelló firal situat al  Parc 26 

d’octubre. 

 

Els participants hauran de respectar en tot moment les normes de circulació, ja que els camins i 

pistes pels que discorre l’activitat no estaran tancats al trànsit habitual, i seguir en tot moment les 

indicacions i instruccions que els siguin donades pels membres del Club. Serà responsabilitat de 

cada participant tenir els coneixements teòrics i pràctics necessaris, així com gaudir d’una mínima 

forma física, per poder participar en la “passejada”. A tal efecte, és recomanable que els participants 

realitzin el reconeixement mèdic periòdic d’aptitud per a la pràctica esportiva. Els menors d’edat 

hauran d’anar acompanyats d’un pare, mare o tutor legal, o bé disposar de l’autorització explícita i 

per escrit d’aquests (veure annex I). 

 

La “passejada” no disposa d’un temps màxim per completar el recorregut, ja que aquest dependrà 

tant de la distància i desnivell, com del nivell dels ciclistes assistents, en tant el grup anirà esperant 

als participants endarrerits, així com de les aturades que es puguin realitzar al llarg de la ruta i la 

durada d’aquestes. Tot i que, en cap cas es preveu que en condicions normals la durada d’aquest 

esdeveniment superi les 4 hores. En cas que un o més participants decideixin abandonar el grup per 

fer el recorregut al seu ritme, més ràpid o més lent, ho faran sota la seva responsabilitat i ho hauran 

de comunicar als membres del Club que encapçalen o tanquen el grup. 

 

Tot i la naturalesa de la sortida i que el circuit es realitza a través de camins, pistes i senders sense 

cap dificultat tècnica especial, cal tenir en compte que és el participant qui es responsabilitza dels 

seus actes i qui, en funció del seu nivell, ha de valorar per si mateix si vol realitzar algun tram del 

recorregut a peu. 

 

El Club no es responsabilitza dels danys que puguin rebre o produir els participants, si bé vetllarà 

per evitar-los, i per això cada participant serà responsable dels seus actes. Alhora, que caldrà 

respectar l’entorn natural pel qual discorre el recorregut de manera que en cap cas es podran llençar 

deixalles fora dels llocs expressament habilitats a tal fi. Prèviament a iniciar el recorregut es 

realitzarà la xerrada corresponent on es donarà informació d’interès per a la “pedalada” i 

comunicarà qualsevol observació o modificació al respecte. 



 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o aturar la sortida, així com de modificar-ne el recorregut 

o variar la durada prevista, per raons de seguretat o si les condicions meteorològiques fossin 

adverses. 

 

Es tracta d'una activitat gratuïta, en què per participar només caldrà confirmar-ne l'assistència 

al CCMLN a través de l'esdeveniment creat per a l'ocasió en la pàgina Facebook del club i allí hi 

haurà un enllaç per donar-se d'alta. En qualsevol cas, per motius d'organització es podrà limitar el 

nombre màxim de participants. 

 

No podrà participar cap cicloturista sense estar oficialment inscrit en l'esdeveniment. 

 

La participació en aquest esdeveniment comporta implícitament l’acceptació d’aquest reglament, 

l’ètica de la “pedalada” i la normativa complementària que l’organització pogués considerar 

necessari annexar. 

 

Móra la Nova, a dilluns 03 d’octubre de 2022 

 

 

Annex al Reglament: 
 

Informació general 

 

El CCMLN no es farà responsable dels incidents o accidents que puguin ocasionar i patir els 

participants en aquesta sortida, en tant no es tracta de cap cursa ni marxa federativa, sinó només 

d’una “passejada”. Per tant, cadascun dels participants haurà d’assumir els danys que pugui causar 

tant a ell mateix com a terceres persones o béns materials durant la durada d’aquest esdeveniment, i 

per això es recomana que els participants disposin de la llicència de la Federació Catalana de 

Ciclisme corresponent o bé, almenys, d’una assegurança de responsabilitat civil o d’accidents que 

donin cobertura a aquest tipus d’activitat. 

 

En qualsevol cas, durant l’esdeveniment es comptarà amb una ambulància amb personal de la Creu 

Roja que resseguirà dins del possible el recorregut a través de camins transitables per vehicles. Així 

mateix, el punt d’avituallament comptarà amb un vehicle que permetrà el desplaçament de personal 

de l’organització fins als punts amb accés rodat (carretera, camins i pistes) que pot facilitar i 

accelerar la intervenció en cas de necessitat davant d’algunes incidències o accidents que no 

requereixin personal  D’altra banda, en cas d’haver d’evacuar un participant per accident o lesió en 

algun tram de sender on no hi puguin accedir els membres de la Creu Roja i si no resulta possible 

efectuar l’evacuació pels mitjans propis es contactarà amb el número 112 per activar el rescat 

corresponent. 

 

Els participants hauran de seguir les indicacions i instruccions que doni l’organització i els membres 

del Club que dirigeixin la sortida, circulant amb compte i respectant els senyals de trànsit i prioritats 

viàries, perquè el recorregut discorre per trams oberts al trànsit de vehicles de motor. En cap cas, 

l’organització i el Club es faran responsables, ni solidaris, de les infraccions comeses pels ciclistes 

que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o els requeriments de l’autoritat competent 

en matèria de trànsit. 

 

Els abandonaments només es podran efectuar mitjançant la corresponent comunicació a personal 

del Club. Alhora, el punt d’avituallament disposarà d’un vehicle per si algun participant es veu 

obligat a abandonar i no pot fer-ho per mitjans propis, en condicions normals el retorn s’efectuarà al 

tancament del punt d’avituallament, si és possible de manera que només es faci un sol viatge. Per 



tant, qui abandoni en qualsevol altre punt del recorregut haurà de tornar a l’arribada o al punt 

d’avituallament pels seus propis mitjans. 

 

Si les condicions climatològiques ho aconsellen s’anul·larà la sortida, i en cas que aquestes no 

siguin del tot desfavorables podrà realitzar-se un recorregut alternatiu pels voltants del nucli urbà de 

Móra la Nova que permeti, en cas de necessitat, un ràpid retorn. 

 

Material Cada participant haurà de portar, per garantir la seva pròpia seguretat, el material 

obligatori següent: 

 

▪ Casc homologat, ulleres i guants per al ciclisme. 

▪ Sistema d’hidratació (bidons o camelback). 

Així mateix, es recomana comptar amb el material complementari següent: 

▪ Barretes energètiques, gel o producte similar. 

▪ Recanvis: cambres d’aire, manxa o bombona d’aire, baula de cadena, tronxacadenes i set d’eines. 

▪ Telèfon mòbil carregat. 

▪ GPS. 

▪ Jaqueta paravent o impermeable, si la climatologia ho requereix. 

▪ Crema solar, si la climatologia ho requereix. 

 

 

Drets d’imatge: 

 

Els participants autoritzen a què l’organització i el CCMLN publiqui les imatges preses al llarg de 

l’esdeveniment en què puguin sortir i acceptaran la possibilitat d’aparèixer a reportatges fotogràfics 

amb finalitat exclusivament informativa                                    . 

El Club es reserva els drets de prendre i recopilar imatges relacionades amb l’esdeveniment, 

fotografies i vídeos en què tots els participants estan implicats, així com d’utilitzar-les per a difusió, 

relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment, 

exceptuant imatges de les masies, cases o altres construccions privades situades al llarg del 

recorregut, sempre que el propietari d’aquestes ho manifesti expressament. 

 

Inscripció per participar en aquesta pedalada caldrà confirmar prèviament l’assistència mitjançant 

l’esdeveniment creat a la pàgina Facebook del club, en el qual hi haurà un enllaç per a emplenar les 

dades sol·licitades als participants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX I 

 


