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Campionat de Catalunya de Muixing - Terra 
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1. PRESENTACIÓ: 
 

Gos Àrtic es un Club Esportiu afiliat a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, fundat per 
un grup vinculat durants molts anys a l’organització de Pirena i Campionats d’Espanya. 
Després de diversos anys sense organizar cap prova puntable per al Campionat  de  
Catalunya sobre Terra, enguany volem tornar al bressol del múixing a casa nostra i per això 
demanem celebrar una prova els dies 7 i 8 de novembre de 2020 anomenada Dryland by 
Gos Àrtic a Sant Joan de l’Erm, i fer-la puntuable per al Campionat de Catalunya de Terra. 
 
 
2. ANTECEDENTS: 
 
Com ja hem indicat anteriormene tenim demostrada experiència al llarg de més de 25 anys 
organizant curses de trineus sobre neu i terra des de Pirena, passant per Campionats d’Es-
paña i un Campionat del Mon Infantil i un altre de la IFSS. A banda, recentment hem posat 
en marxa una nova cursa de múixing sobre neu que recupera l’esperit de Pirena, la Snow 
Race by Gos Àrtic. 
 
 
3. DIFUSIÓ: 
 
La difusió de la prova es farà a través dels Departaments de Premsa de la FCEH i de Gos 
Àrtic a través dels següents mitjans: 
 

 Cartells informatius de la prova distribuïts en les zones d’influència de la cursa. 

 Enviament d’informació via e-mail als Clubs i Federacions. 

 Comunicació a mitjans de comunicació 

 Enviament d’imatges de la carrera a TV nacionals, autonòmiques i locals 
 Difusió en xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram i les pàgines web de la 

FCEH i Gos Àrtic 

 

4. LOCALITZACIÓ: 

 

Sant Joan de l'Erm, o Sant Joan de l'Erm Nou, és un indret, una ermita i una estació d'esquí 
de fons, situat més amunt de la vall de Castellbò, al municipi de Montferrer i Castellbò. 
El 1959 s'hi va inaugurar un nou santuari, aquest al vessant que mira a Castellbò, a 1.690 
metres d'altitud, prop de la font del Bosc i a tocar d'un bosc centenari de pins roigs i avets, 
en substitució del ruïnós edifici de Sant Joan de l'Erm Vell. 

Sant Joan de l'Erm Nou és un edifici modern i escaient, obra de l'arquitecte Isidre Puig Boada 
amb un teulat de doble vessant, pronunciat, i un campanar triangular que s'aferra amb 
agudesa darrere seu. Uns 300 metres darrere la capella hi ha el coll de la Basseta, en un 
extens pla de pins, arranjat per a l'acampada, amb un xalet-refugi, amb 80 places 
d'allotjament, obert tot l'any. Des del principi dels setanta hi ha instal·lada en aquesta zona 
la pista d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm. A Sant Joan de l'Erm s'hi fa un aplec el 24 de 
juny, diada de Sant Joan, i se celebra la festa del patró el 28 i el 29 d'agost. 

L'estació es troba al Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Esquí_de_fons
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esquí_de_fons
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_de_Castellbò
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montferrer_i_Castellbò
https://ca.wikipedia.org/wiki/1959
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellbò
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_de_l%27Erm_Vell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_de_l%27Erm_Nou


 
8. PROGRAMA HORARI 

Dia Hora Acte Lloc 

05.10.2020 20:00 Publicació del programa FCEH i Gos Àrtic 

27.10.2020 17:00 Tancament inscripcions FCEH 

30.10.2020 17:00 Publicació de la llista d’inscrits Gos Àrtic 

04.11.2020 19:00 Publicació dels horaris de sortida de cada ca-
tegoria i dels dorsals 

Secretaria 

06.11.2020 16:00-20:00 Cotrol Veterinari i entrega dorsals Secretaria St.Joan 

07.11.2020 11:00 Obertura dels circuits per ser recorreguts a 
peu o en bicicleta 

Circuit 

 11:00 -13:00 Entrega dorsals i control Veterinari Circuit 

  16:30 Musher meeting 

 17:00 Sortida 1er participant 

 20:00 Publicació classificació provisional 

 20:30 Publicació de resultats oficials Secretaria Circuit 

08.11.2020 09:00 Sortida 1er participant Circuit 

Sant Joan de l’Erm 

 
12:00 Publicació de resultats oficials 

13:00 Entrega de premis 



 

Comitè Organitzador 
 

Director d’organització:  Sr. Jacint Morist 

Director adjunt:   Sr. Josep M Canudas 

Director Esportiu  Sr. Xavier Regalado 

Cap de pista:   Sr. Xavier Ferrer 

Marcatge de circuits:  Sr. Xavier Ferrer 

Cap de controls:   Sr. Jacint Morist 

Veterinaris:  Sr. Jaume Martínez, 
Secretaria:    Sra. Mercè Canturri 
Cap de Pemsa:  Sra. Cristina López 

 

6. IDENTIFICACIO PERSONAL. 

El Delegat Tècnic i els jutges aniran identificats amb una armilla. El personal d’organització 
portarà equipacions de Gos Àrtic i una armilla ORG. 

 

7. INSTA·LLACIONS i SERVEIS (Ubicació - Annexe III) 

La secretaria, la sala de reunió del Jurat, els controls de llistat de gossos i el Tauler d’Avi-
sos estarà ubicat a l’edifici del refugi de La Basseta. 

La carpa Veterinària s’instal·larà a la cruïlla entre la sortida i l’arribada. 

El servei metge anirà a càrrec del Dr .Pere Lanau, a més de disposar de una ambulància 
medicalitzada, 

Es comunicarà per carta la celebració  de la prova al Centre Mèdic de la Seu d’Urgell 

L’aigua per als gossos es podrà agafar del Refugi de La Basseta. 

Els lavabos seran els de la cafeteri de La Basseta. 

El repartiment de premis es farà davant  l’edifici de La Basseta 
 

9. DISTÀNCIES: 
Distancia quilòmetres per categoria i dia* 

1r dia 2n dia  Categories 

9,800 9,800  Karts de 6 i 8 gossos 

4,500 4,500  Karts de 4 gossos 

4,500 4,500  Bicicleta amb 1 gos 

4,500 4,500  Patí amb 1 o 2 gossos 

4,500 4,500  Canicrpos amb 1 gos 

2,500 2,500  Kart amb 2 gossos, canicròs  Junior i Infantil 2 gossos 

Els plànols s’inclouen al final de la memòria. 

 

 



 

10. CATEGORIES: 

Segons Reglaments FCEH 

 

11. TROFEUS: 
 

S’atorgarà medalla de campió de Catalunya als 3 primers classificats de cada 
categoria. 
Segons normativa general FCEH, només podran optar al títol de Campió de 
Catalunya aquells esportistes que estiguin en possessió de la Llicència Oficial 
de Competició de la FCEH. 
Es lliurarà un trofeu als 3 primers classificats de cada categoria constituïda. 

 

12. MITJANS HUMANS I MATERIALS: 

Personal: 

o L’Organització disposarà de personal de pista i pel muntatge i con-
trol de la cursa. 

o Per el Control Veterinari disposarem d’un equip de 2 veterinaris i 2 
ajudants per controlar i atendre als gossos participants. 

o El cronometratge anirà a càrrec de CSI Timming. 

o Hi haurà servei mèdic per als participants. 

o Delegat Tècnic i jutges nomenats per la FCEH 

 

Material i instal·lacions 

o Material de senyalització 

o 1 Quad, vehicles 4x4 i furgoneta. 

o 1 carpa control veterinari 

o Podi per al repartiment de premis 

o Equip de so 

o Lavabos de l’estació 

o Menjador de l’estació 

 

13. PERMISOS I ASSEGURANCES: 

o Permís dels Ajuntaments de Montferrer i Castellbò 



o Permís del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

o Permís del Departament de Ramaderia i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya. (DARP) 

o Assegurança de Responsabilitat Civil a nom de Gos Àrtic per un 
import de 600.000,00 € 

 

14. MENJAR I DORMIR: 

o Es pot dormir al mateix refugi de La Basseta. 

o Hi ha cases de Turisme Rural properes a l’estació 

o  Nombrosos hotels de totes les categories a la Seu d’Urgell 

o Es pot acampar als voltants del refugi de La Basseta. 

o Els menjars es poden fer al mateix refugi de La Basseta. 

 

15. ESPONSORITZACIÓ: 

o El pressupost de la cursa es cubrirà principalment amb els  im-
ports que es recpten dels patrocinadors, les subvencions de la 
FCEH i les inscripcions. 

 

16. INFORMACIÓ ICONTACTE: 
 
Tota la informació i contactes es faran a través de la FCEH i el Club Gos Àrtic 
 

Club Gos Àrtic 
C/. Diputació, 212 
08011 Barcelona 

 
 

Les persones de contacte del Club Club Gos Àrtic seran: 
 
Sr. Jacint Mórist  Tel. 656 85 98 00 - jacintmorist@gmail.com 

Sr. Xavier Ferrer Tel. 610 21 01 28 - xferrer21@hotmail.com 

Sr. Josep M Canudas Tel. 607 22 78 49 – jmcanudasr@gmail.com.com 

Sra. Mercè Canturri Tel. 607.80.68.35 - secretaria@clubgosartic.cat 
 

Per part de la FCEH seran: 
 
Sra. Cristina Orea Tel. 934 15 55 44 - cristina.orea@fceh.cat 

mailto:jacintmorist@gmail.com
mailto:xferrer21@hotmail.com
mailto:jmcanudasr@gmail.com.com
mailto:secretaria@clubgosartic.com
mailto:secretaria@clubgosartic.com
mailto:cristina.orea@fceh.cat
mailto:cristina.orea@fceh.cat


Tota la informació prèvia i durant la carrera estarà accessible a la pàgina web: 
www.clubgosartic.cat 

 
 
 
 
17. DESCRIPCIÓ CIRCUITS: 
 
La proposta consta de 3 circuits: (Annex I) 

Tots els circuits són per camins de pas amb una amplada mínima de 2,5 me-
tres i per zona bosc. 
Les distàncies previstes dels circuits són de: 9,800, 4,500 i 2,500 km. 
El sòl és compactat i els desnivells só perfectamente assumibles i coneguts 
pels molts entrenaments que s’hi fan. 
 
18. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ PER LA COVID-19 

 
Gos Àrtic presentarà un protocol de actuación amb les mesures internes per 
prevenir i protegir tot el personal i corredors. 
 
Tanmateix seguirá les instruccions que la FCEH pugui establir pel correcte 
desenvolupament de la cursa. 
 
 

Barcelona 14 de setembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANNEX 1. Circuits i Serveis 
 
 

 
 


