COMUNICAT santRUNmon 2021
Estimats/des
Des d’aquest comunicat us volem fer saber que l’organització de la cursa santRUNmon
ha pres una sèrie de decisions respecte a la 9a edició de la cursa que s’havia de celebrar
el diumenge dia 21 de Febrer.
No ha estat una decisió fàcil de prendre, però pensem que el moment actual requereix
estar a l’altura de les circumstàncies, i és per motius de responsabilitat social que
anul·lem la 9a edició de la santRUNmon. Enguany no veiem viable fer la cursa, ja que
vivim amb la incertesa constant de canvis de normatives, restriccions, mesures de
seguretat, protocols, etc. A menys d’un mes de la cursa, tocava assumir despeses
econòmiques importants sense la garantia que es pogués celebrar la cursa. A més a més,
no tenim infraestructura per poder garantir la seguretat de tots/es els corredors/es i
voluntaris/es per tal d’evitar possibles contagis, així doncs, enguany farem una pausa.
Tanmateix, des de l’organització ens comprometem a una sèrie d’actuacions que us
detallem a continuació;
Inscripcions:
•

Totes les inscripcions que s’han fet fins ara seran retornades al 100%.

•

A diumenge dia 24 el portal d’inscripcions quedarà tancat.

•

L’organització assumirà les despeses de gestió per les inscripcions fetes fins ara.

•

Ens posarem en contacte amb les persones que van fer la inscripció amb samarreta per
saber si la continuen volent o no.

Què passa el dia 21?:
Des de l’organització ens comprometem a tenir el circuit marcat a partir de dissabte dia
20 de Febrer a les 08:00 del matí i fins diumenge 21 tot el dia. Qui tenia marcada la
santRUNmon al calendari, aquell dia la podrà córrer de forma voluntària i sota la seva
responsabilitat, tenint en compte les mesures vigents que marca PROCICAT. El circuit
es trobarà en una situació immillorable, ja que continuem desbrossant i netejant
corriols i camins. (Siusplau, deixeu el recorregut net, i emporteu-vos les deixalles a casa!)

Qui no vulgui renunciar a la part competitiva, obrirem un esdeveniment virtual en el
qual tots/es els corredors/es podreu seguir la ruta i enregistrar els vostres resultats,
d’aquesta manera totes aquelles persones que han fet la cursa quedaran en una
classificació virtual. La classificació de la cursa tan sols entrarà en funcionament el
dissabte 20 i diumenge 21. (us donarem més detalls de l’APP i funcionament d’aquesta
pròximament).
A la mateixa plaça Sant Jaume, deixarem un palot de fusta per col·laborar amb el banc
dels aliments! Ja que tindreu el circuit net i marcat, només us demanem que vosaltres a
canvi aporteu el vostre granet de sorra portant aliments per qui més ho necessita.
Per últim, volem aprofitar aquestes línies per agrair als col·laborador/es i
patrocinadors/es el suport que donaven un any més a la cursa i també als voluntaris/es,
que ja s’havien compromès en ser, un any més, l’ànima de la cursa. MOLTES GRÀCIES!
Això és tot, esperem retrobar-nos aviat i que l’any que ve sí que soni “Thunderstruck”
d’ACDC a la plaça!
Salut i cames!
L’organització

