
	  
	  
	  
	  

VI MARXA NÒRDICA SOLIDÀRIA 
EN BENEFICI A LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE GIRONA 

En Memòria de l’Eva Günthor 
 

 

I  COPA DEL MÓN DE MARXA NÒRDICA  
TOUR 2019 

EN BENEFICI A LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE GIRONA 

 
 

30-31 de març - GIRONA, Catalunya, Espanya 

13-14 d’abril - KYIV, Ucraïna 

19 de maig - ST. PETERSBURG, Rússia 

 juny – Polònia 

21 de juliol - SAVONLINNA, Finlàndia 

21-22 de setembre - MONTALTO DI CASTRO, Viterbo, Itàlia 

4-6 d’octubre - Luxemburg  

 
 
	  
	  
	  

	  



FINALITAT 
 
 
Un dels valors de Nordic Walking Girona és el compromís social, i per aquest 

motiu, i per 6è any consecutiu, volem organitzar un cap de setmana de marxa 

nòrdica en benefici a la Fundació Oncolliga de Girona. Tanmateix, aquest any, volem 

fer un pas més i promocionar la marxa nòrdica i la solidaritat a escala mundial, 

organitzant juntament amb la Federació Nordic Walking Original (ONWF), la 

primera prova de la Copa del Món de Marxa Nòrdica del 2019.  

 

Per ONWF, la nostra missió/objectiu és unificar persones individuals, organitzacions 

i la indústria del sector en projectes educatius, de recerca i promoció, encaminats a 

augmentar la pràctica de la marxa nòrdica i per tant, crear un impacte positiu 

críticament necessari en la salut pública de tots els continents del planeta. El nostre 

objectiu principal se centra a promocionar i encoratjar a les persones de totes les 

edats, capacitats i mitjans a gaudir d’una vida més activa i, en fer-ho, els ajudarem a 

prevenir moltes de les malalties epidèmiques provocades per la vida sedentària, 

gràcies als beneficis que aporta la pràctica regular de la marxa nòrdica al nostre cos, 

la nostra ment i al nostre estat d’ànim. 

 

 
Foto: març 2017. IV Marxa Nòrdica Solidària. Instructors de NWG i ONWF



PROGRAMA DISSABTE 30/03/19 

 
Punt de trobada: Pavelló d’Esports de Fontajau, Girona. 

La sortida i l’arribada serà a la zona de gespa del Pavelló d’Esports de Fontajau, 

amb fàcil accés tant en transport públic, cotxe, bicicleta o a peu.  

 
Adreça: Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona 

Consulta com arribar: https://goo.gl/maps/HNUNPPKpgyC2 
 

Horari: 

7:00h – 8:30h Control d’inscripcions, recollida de dorsals i xips. 

8:30h Benvinguda i escalfament. 

9:00h Marxa nòrdica NO competitiva pel barri vell de Girona i la Vall de Sant Daniel. 

Dos recorreguts i distàncies a escollir: 11,01 km i 13,66 km.  

Punts d’avituallament: un al mig de cada ruta, amb aigua, fruita i pica-pica i un altre 

al final de les rutes, amb aigua, fruita, pica-pica i entrepans. 
 

Pots consultar els recorreguts en els següents enllaços: 

Ruta 1: 11,01 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/fontajau-vall-de-sant-daniel-23-03-19-

29905191

 



Ruta 2: 13,66 km  

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/fontajau-castell-de-sant-miquel-23-03-19-

29864876 

 
 

 

A la tarda, si et ve de gust, pots visitar la ciutat de Girona. Quan recullis el teu dorsal 

et donarem un mapa de la ciutat amb els llocs més interessants per visitar i també 

restaurants on sopar. Si ho necessites, des de l’organització et podem gestionar la 

reserva del sopar pel teu grup.  

 

 
 

 

 

 



PROGRAMA DIUMENGE 31/03/19  

 
Punt de trobada: Pavelló d’Esports de Fontajau, Girona. 

La sortida i l’arribada serà a la zona de gespa del Pavelló d’Esports de Fontajau, 

amb fàcil accés tant en transport públic, cotxe, bicicleta o a peu.  

 
Adreça: Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona 

Consulta com arribar: https://goo.gl/maps/HNUNPPKpgyC2 

 

Horaris: 

7:00h – 8:30h Control d’inscripcions, recollida de dorsals i xips. 

8:30h Benvinguda i escalfament. 

9:00h COPA DEL MÓN de marxa nòrdica (competitiva): 5,25 km – 10,50 km – 21 km 

9:05h Marxa nòrdica POPULAR (NO competitiva): 5,81 km – 10,92 km – 17,75 km  

 

COPA DEL MÓN DE MARXA NÒRDICA (competitiva amb xip)  

Distàncies a escollir: 5,25 km (1 volta) - 10,5 km (2 voltes) – 21 km (4 voltes) 

 



 
Pots consulta el recorregut en el següent enllaç: 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/world-nordic-walking-cup-girona-2019-

29703486 
 

Punts d’avituallament: durant el recorregut hi haurà dos punts d’avituallament. El 

primer estarà situat a la meitat de la ruta, amb aigua; i l’altra al final, amb aigua, 

fruita, pica-pica i entrepans.  

 

 

MARXA NÒRDICA POPULAR (NO competitivA – NO xip)  

Tres distàncies a caminar, podent escollir entre: 5,81 km – 10,92 km – 17,75 km 

Pots consultar els recorreguts en els següents enllaços: 

 

Ruta 1 (no competitiva): 5,81 km:  

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-1-oncolliga-24-03-2019-29730145 

 
Al final de la ruta hi haurà avituallament amb aigua, fruita, entrepans i pica-pica. 

 

Ruta 2 (no competitiva): 10,92 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-2-oncolliga-24-03-2019-29704429 



 
Durant la ruta hi haurà dos punts d’avituallament. Un a la meitat del recorregut amb 

aigua, fruita i pica-pica i, l’altra al final, amb aigua, fruita, pica-pica i entrepans. 

 

Ruta 3 (no competitiva): 17,75 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-3-oncolliga-24-03-2019-29723958 

 
Durant la ruta hi haura dos punts d’avituallament amb aigua, fruita i pica-pica, i un 

tercer, al final, amb aigua, fruita, pica-pica i entrepans.  

 



CONSIDERACIONS 
 

-‐ La normativa de competició de la Copa del Món de Marxa Nòrdica es pot 

consultar en el document adjunt. 

-‐ Quan la competició acabi, l’organització entregarà els premis i els trofeus, i 

commemorarà la memòria de l’Eva Günthor.  

-‐ Per qüestions meteorològiques, l’organització es reserva el dret de modificar les 

rutes segons consideri apropiat.   

-‐ Durant els dos dies, tothom qui vulgui, podrà comprar bastons solidaris en 

memòria de l’Eva Günthor. Quan l’Eva ens va deixar, la seva família es va posar 

en contacte amb Nordic Walking Girona, donant-nos tots els seus bastons de 

marxa nòrdica. Des de Nordic Walking Girona, volem que els bastons de l’Eva 

tornin a caminar. Per aquest motiu, durant el cap de setmana, la gent tindrà 

l’oportunitat de comprar els seus bastons. Els diners recollits seran donats a la 

Fundació que la família de l’Eva hagi escollit.  

 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT  
 

Si vols participar en aquest esdeveniment, necessites inscriure’t i fer el pagament 

corresponent entre els dies 21.01.2019 i 28.03.2019 al web www.nordicwalking-

girona.com. Més informació a: info@nordicwalking-girona.com  

 
PREUS 
 
Dissabte: marxa nòrdica solidària no competitiva: 10€ per persona 

Diumenge: marxa nòrdica solidària no competitiva: 10€ per persona 

Diumenge: copa del món de marxa nòrdica: 25€ per persona 

Lloguer de bastons: 3€ per dia 

 

ESPORT I SOLIDARITAT 
 
Tots els diners recollits durant els dies 30 i 31 de març, seran donats íntegrament, a 

la Fundació Oncolliga de Girona per la recerca del càncer. 



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

Hotels recomanats amb descompte pels participants a la MN Solidària i 
a la Copa del Món de Marxa Nòrdica del 2019.  
 

Hotel Carlemany Girona **** 

www.hotelcarlemanygirona.com 
Adreça: Plaça Miquel Santaló. 17002 Girona  
Referència: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contacte: carlemany@carlemany.es  Tel: (+34) 972 211 212  
 

Hotel Nord 1901 **** 

http://www.nord1901.com 
Adreça: Carrer Nord, 7-9. 17001 Girona 
Referència: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contacte: info@nord1901.com  Tel: 972 411 522 
 

Hotel Ultonia Girona *** 

www.en.hotelsultoniagirona.com/hotel-ultonia 
Adreça: Gran Via Jaume I, 22. 17002 Girona 
Referència: MN2019 
Contacte: info@hotelsultoniagirona.com  Tel: (+34) 972 203 850 
 

Hotel Condal ** 

www.hotelcondalgirona.com 
Adreça: C/ Joan Maragall, 10. 17002 Girona 
Referència: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contacte: info@hotelcondalgirona.com  Tel: (+34) 972 204 462	  
 

Hotel Ibis Girona Costa Brava ** 

Adreça: C/ Francesc Ferrer, 16. 17006 Girona  
Referència: NORDIC WALKING WORLD CUP TOUR 2019  
Contacte: H6819-IT@accor.com  Tel: (+34) 972 391 538	  
 

Trasllats 

En cas de necessitar trasllat des de l’aeroport de Girona o Barcelona cap al centre 
de la ciutat de Girona, des de Nordic Walking Girona us ho podem gestionar.  
 



PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONTACTAR AMB  

 
NORDIC WALKING GIRONA (NWG) 
 
Web: www.nordicwalking-girona.com 

E-mail: info@nordicwalking-girona.com 

Tel: +34 687 40 56 27 

Contacte: Cristina Borràs 

NWG és una entitat registrada a Catalunya, Espanya, Europa amb el número: 47002 

 
 
ORIGINAL NORDIC WALKING FEDERATION (ONWF) 
 
Web: www.onwf.org 

E-mail: marko@markokantaneva.com 

Tel: +358 45 214 66 81  

Contacte: Marko Kantaneva 

ONWF és una entitat registrada a Finlàndia, Europa amb el número: 205.453 

 
 
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA  
 
Web: www.oncolligagirona.cat 

E-mail: info@oncolligagirona.cat 

Tel: +34 972 22 49 62 

Contacte: Carla Garrido 

 
 
 

 


