
 

 

 

 

COMUNICAT 

Després d’un any molt dur on hem treballat de manera incansable per superar el fort cop que el COVID-19 va suposar 

per tots, no hi ha dubte que tots: corredors/es, voluntaris/es i organització teníem moltes ganes de Trail de Moixeró. 

No obstant, tant la situació actual de calor extrema que estem vivint i que pronostiquen les previsions 

meteorològiques pel proper cap de setmana, com les recomanacions emeses pel Govern en relació a les activitats al 

medi, obliguen a un nou exercici de responsabilitat i respecte. És per aquest motiu, que ens veiem obligats a 

comunicar la suspensió del Trail del Moixeró 2021. 

Malgrat no hi ha cap prohibició actual a Bagà ni a la zona on es desenvolupa la cursa, prenem aquesta decisió en 

primer lloc per respecte a tots els corredors i corredores, ja que com sabeu per davant de tot sempre hi ha la vostra 

seguretat, i en segon lloc per responsabilitat, atesa la recomanació abans mencionada. 

Durant les darreres hores hem avaluat diferents escenaris per tirar endavant aquest Trail del Moixeró de la manera 

més segura per participants i voluntaris/es, però tots ells desvirtuaven el que com a organització esperem i us volem 

oferir del Trail del Moixeró. 

Pel que fa a la teva inscripció, pots escollir una de les dues possibilitats següents. 

1. Guardar la inscripció per l’edició 2022 

2. Sol·licitar la devolució del 100% de l’import pagat en concepte d’inscripció (encara que aquest pagament 

correspongui a l’edició, també suspesa, del 2020) 

Ho pots confirmar responent a aquest correu. 

Com també vam dir en el comunicat d’ara fa un any, hem corregut un llarg camí junts fins aquí, i de ben segur que el 

seguirem corrent l’any que ve en una edició -la del 2022- que prometem serà tota una festa del trail running i en la 

que ens agradaria seguir comptant amb tu. 
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