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MARXA ECOLÒGICA I PER LA PAU TAMBÉ S’ADAPTA A LES RESTRICCIONS.
 

 l’Associació no organitzarà la tradicional marxa amb vehicles no 
farà la lectura del manifest de la XXXVII Marxa Ecològica i per la Pau

poble. 

Per segon any, ens trobem en una situació de pandèmia que, tot i sembla més controlada que l

conseqüències directes a l’organització d’activitats com La Marxa.

’estat d’alarma, la impossibilitat d’aconseguir el permís del Servei Català 

burocràtiques i valorar la situació en que ens quedem, l’

ha pres la decisió de no realitzar la marxa amb vehicles no contaminants que des de 

últim diumenge de maig entre Belianes, Bellpuig, Vilanova de Bellpuig i Arbeca.

Associació volem fer palès que la XXXVII Marxa s’ha celebrat. Durant el mes de maig hem estat i 

estem realitzant activitats de conscienciació com hem vingut fent tot aquest temps i, per celebrar

, el dia 30 de maig farem la lectura del manifest de la XXXVI

Ecològica i per la Pau als diversos pobles: 

Comandant Serret de Belianes 

Sant Roc de Bellpuig 

Anjua de Vilanova de Bellpuig 

Arbeca 

de germanor que es feia en acabar La Marxa tampoc es realitzarà i emplacem 

perant les indicacions que vam donar l’any passat.  

, i davant la possibilitat que hi hagi persones que es plantegin fer el r

Associació de la Marxa Ecològica i per la Pau no organitza ni es fa responsable de

al llarg del recorregut.  

Cal complir les normes de trànsit i de circulació: 

Si es circula en grup no pot sobrepassar les 49 persones. Les restriccions sanitàries ho 

limiten a 6 (més avall, s’explica). 

per la dreta del carril. 

ha de circular en columna de dues bicicletes com a màxim. En cas de poca visibilitat, en 

tes les senyals de trànsit i s’aplica la mateixa legalitat que els conductors 

motors (no es poden portar auriculars, no es pot mirar el 

mplir les restriccions sanitàries: 

Les trobades de caràcter social són d’una màxim de 6 persones, excepte si són convivents.

No es permet el consum de menjar i begudes a la via pública. 

dur mascareta, respectar la distància de seguretat i mantenir la

Cal ser respectuós amb el medi ambient i no deixar deixalles enlloc . 

de la Marxa Ecològica i per la Pau 
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ADAPTA A LES RESTRICCIONS. 

’Associació no organitzarà la tradicional marxa amb vehicles no 
Ecològica i per la Pau a cada 

Per segon any, ens trobem en una situació de pandèmia que, tot i sembla més controlada que l’any 

activitats com La Marxa. 

aconseguir el permís del Servei Català 

’Associació de la Marxa 

marxa amb vehicles no contaminants que des de 

entre Belianes, Bellpuig, Vilanova de Bellpuig i Arbeca. 

ha celebrat. Durant el mes de maig hem estat i 

fent tot aquest temps i, per celebrar-ho i fer 

el dia 30 de maig farem la lectura del manifest de la XXXVII Marxa 

tampoc es realitzarà i emplacem 
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. Les restriccions sanitàries ho 

. En cas de poca visibilitat, en 
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