
A causa de la situació sanitària en la qual estem immersos, les mesures de seguretat aquí descrites seran 
d'obligat compliment tant pels organitzadors com pels assistents. 
El Geolodia és una activitat gratuïta i oberta a tot tipus de públic que es realitza a l'aire lliure. Els assistents 
assumeixen voluntàriament els possibles riscos de l'activitat i, en conseqüència, eximeixen l'organització de 
qualsevol dany o perjudici que sofreixi en el desenvolupament de la mateixa. En qualsevol cas, i esperant que 
no sigui necessari, s'ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per als organitzadors. 
Durant el Geolodia es prendran fotografies i vídeos que es poden utilitzar amb fins divulgatius i publicitaris de 
l'activitat, però no amb fins comercials. L'assistència al Geolodia implica l'acceptació d'aquests termes, és a 
dir, la cessió gratuïta i voluntària dels drets d'imatge durant la realització de l'activitat. 
 

Mesures de Seguretat Geolodia 21 
 

1.- L'aforament de persones per grup s'ha d'adequar a les restriccions establertes en cada província o territori 
en què es realitzi l'activitat. 
2.- Tant els organitzadors com els participants en Geolodia 21 han de mantenir, tant en els desplaçaments 
com a les parades, la distància de seguretat amb la resta de persones establerta per les normatives sanitàries 
vigents. 
3.- Serà obligatori l'ús de mascaretes homologades per la Comunitat Europea com equips de protecció 
individual. Aquesta equipació ha de ser portada a l'activitat pels propis assistents. 
4.- Es desaconsella compartir material que no pugui ser degudament desinfectat després de cada ús entre els 
assistents i els organitzadors (esquemes, mostres de mà, lupes, etc.). Tot el material didàctic complementari 
utilitzat durant les explicacions, només serà manipulat pels organitzadors i mostrat en la distància als 
assistents. 
5.- Per facilitar les tasques de control de virus SarsCov2, tots els assistents hauran d'emplenar una fitxa amb 
les seves dades personals i signatura. Aquests documents seran conservats pels organitzadors de l'activitat 
durant, al menys, tres setmanes després de la seva realització. 
6.- Els participants en Geolodia 21 han d'anar a camp amb la vestimenta, calçat i equipament necessaris 
perquè l'activitat es desenvolupi amb comoditat i seguretat. Aquesta equipació recomanada inclou: 
• Calçat adequat de camp, lleuger però resistent amb sola de bona agafada i que protegeixi el peu de forma suficient. Es recomana 

portar botes millor que esportives. 
• Armilla reflectant  
• Gorra, crema de protecció i ulleres de sol. 
• Telèfon mòbil (telèfon d'emergència 112) i Targeta d'assistència sanitària.  
7.- En els desplaçaments pel terreny els participants extremar les precaucions per evitar accidents, seguint 
sempre les instruccions dels monitors (especialment quan aquests indiquin expressament els llocs per on pot 
o no transitar), observant en tot moment una conducta prudent. Cal prestar especial atenció als desnivells 
del terreny, a les pedres soltes i a les que poden desprendre de les vessants. 
8.- En els desplaçaments a peu per pistes transitables serà responsabilitat de cada participant observar les 
normes que defineix el codi de circulació, caminar per l'esquerra, fer-ho fora de la pista o pel voral sempre 
que sigui possible, prestar atenció als vehicles que transitin i portar posada l'armilla reflectant. 
9.- Els participants que pateixin alguna malaltia, al·lèrgia o dolència significativa es faran responsables de 
seguir les prescripcions mèdiques oportunes, administrar la medicació indicada i assumir els riscos que per a 
ells pugui tenir participar en l'activitat. 
10.- Els participants hauran de ser curosos amb la fauna i flora de l'indret. Així mateix l'obtenció de mostres 
geològiques (roques, minerals, fòssils), queda limitada a les recomanacions que facin els monitors de 
l'activitat. En molts llocs estarà prohibit.  
11.- Els menors d'edat hauran d‘anar acompanyats per alguna persona adulta que es responsabilitzi dels 
mateixos en tot moment.  
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