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EL CANIXTREEL CANIXTREEL CANIXTREEL CANIXTRE
El diumenge 13 de noviembre de 202
Picant d’ArgentonaPicant d’ArgentonaPicant d’ArgentonaPicant d’Argentona el 
de desnivell que transcorre íntegrament pels termes municipals 
d'Argentona i Cabrera de Mar dins del Parc Natural de la Serralada 
Litoral, apropant-se en el seu recorregut fins als peus del 
BurriacBurriacBurriacBurriac.  

És un canicross que comença i acaba 
un lloc ideal per estar amb els gossos abans i després de la cursa, 
que fa que els gossos no trepitgin asfalt en cap moment de la cursa.

 

 

EL TRAÇAT DEL TRAÇAT DEL TRAÇAT DEL TRAÇAT D
Tot el circuït és en la seva major part en corriols, amb molta 
on els gossos gaudeixen corrent. 

En el CaniXtremCaniXtremCaniXtremCaniXtrem els canicrossers més experimentats podr
demostrar que esteu 
podreu agafar les velocitats més ràpides en els trams plans i podr
demostrar que sou la parella perfecte amb els 
trams de baixades. 

Pels canicrossers més nous, és un circuït ideal per poder disfrutar 
una bona estona amb els vostres gossos per tot el recorregut.
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EL CANIXTREEL CANIXTREEL CANIXTREEL CANIXTREMMMM    
de noviembre de 2022 es durà a terme a la 

l CaniXtremCaniXtremCaniXtremCaniXtrem, un Canicross de 7'5 kms7'5 kms7'5 kms7'5 kms
de desnivell que transcorre íntegrament pels termes municipals 
d'Argentona i Cabrera de Mar dins del Parc Natural de la Serralada 

se en el seu recorregut fins als peus del 

És un canicross que comença i acaba a la Font Picant d'ArgentonaFont Picant d'ArgentonaFont Picant d'ArgentonaFont Picant d'Argentona
un lloc ideal per estar amb els gossos abans i després de la cursa, 
que fa que els gossos no trepitgin asfalt en cap moment de la cursa.

EL TRAÇAT DEL TRAÇAT DEL TRAÇAT DEL TRAÇAT DELELELEL    CANIXTREMCANIXTREMCANIXTREMCANIXTREM    
Tot el circuït és en la seva major part en corriols, amb molta 
on els gossos gaudeixen corrent.  

els canicrossers més experimentats podr
 tant forts com els vostres gossos a les pujades, 

agafar les velocitats més ràpides en els trams plans i podr
la parella perfecte amb els vostres gossos en els 

Pels canicrossers més nous, és un circuït ideal per poder disfrutar 
una bona estona amb els vostres gossos per tot el recorregut.

                                                                                                                            

es durà a terme a la Font Font Font Font 
7'5 kms7'5 kms7'5 kms7'5 kms i 330 m 

de desnivell que transcorre íntegrament pels termes municipals 
d'Argentona i Cabrera de Mar dins del Parc Natural de la Serralada 

se en el seu recorregut fins als peus del Castell de Castell de Castell de Castell de 

Font Picant d'ArgentonaFont Picant d'ArgentonaFont Picant d'ArgentonaFont Picant d'Argentona, 
un lloc ideal per estar amb els gossos abans i després de la cursa, 
que fa que els gossos no trepitgin asfalt en cap moment de la cursa. 

Tot el circuït és en la seva major part en corriols, amb molta ombra, i 

els canicrossers més experimentats podreu 
gossos a les pujades, 

agafar les velocitats més ràpides en els trams plans i podreu 
gossos en els 

Pels canicrossers més nous, és un circuït ideal per poder disfrutar 
una bona estona amb els vostres gossos per tot el recorregut.     



 

                                                                                                 

EL TRACKEL TRACKEL TRACKEL TRACK 
https://es.wikiloc.com/rutas

 
 
 

HORARIHORARIHORARIHORARI    
 

•••• Ubicació:Ubicació:Ubicació:Ubicació: Font Picant d’Argentona
 

•••• De 7:30h a 8:30h: De 7:30h a 8:30h: De 7:30h a 8:30h: De 7:30h a 8:30h: 
•••• 8:45h: 8:45h: 8:45h: 8:45h: Muxer Meeting
•••• 9:00h: 9:00h: 9:00h: 9:00h: Sortides per calaixos
•••• 12:00h: 12:00h: 12:00h: 12:00h: Entrega de premi
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https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/canixtrem-2021-58524960

Font Picant d’Argentona 

De 7:30h a 8:30h: De 7:30h a 8:30h: De 7:30h a 8:30h: De 7:30h a 8:30h: Entrega de dorsals i control veterinari 
Muxer Meeting 
Sortides per calaixos        
Entrega de premis 

                                                                    

                                                                                                                                         

58524960    

 

veterinari  

                                                                    



 

                                                                                                                                                                
INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS
Les inscripcions s’obriran el dia 15 de 
únicament a través del següent enllaç

https://inscripciones.cronowin.com/inscripcion/burriacxtrem
pere-asturiano-2022/inscripcion_datos/

El preu de la inscripció será de 20

La formalització de la inscripció comporta 

Recollida de dorsals el mateix dia de la cursa a la 
d’Argentona.d’Argentona.d’Argentona.d’Argentona.    

                      

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES
Les categories del    CaniXtrem CaniXtrem CaniXtrem CaniXtrem 

( ( ( ( Circuit Català Popular de Canicròss )Circuit Català Popular de Canicròss )Circuit Català Popular de Canicròss )Circuit Català Popular de Canicròss )

    

•••• JJJJÚÚÚÚNIORNIORNIORNIOR ( +12 fins 

•••• SÈNIORSÈNIORSÈNIORSÈNIOR ( +18 fins a 39 anys ) 

•••• VETERÀVETERÀVETERÀVETERÀ ( a partir de 40 anys )

•••• MASTERMASTERMASTERMASTER ( a partir de 50 anys )

•••• MENYS DE 15 KGSMENYS DE 15 KGSMENYS DE 15 KGSMENYS DE 15 KGS
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INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS    
Les inscripcions s’obriran el dia 15 de setembre i es podrán realizar 
únicament a través del següent enllaç: 

https://inscripciones.cronowin.com/inscripcion/burriacxtrem
2022/inscripcion_datos/ 

El preu de la inscripció será de 20€. 

La formalització de la inscripció comporta l’acceptació del reglament.

Recollida de dorsals el mateix dia de la cursa a la Font Picant Font Picant Font Picant Font Picant 

                                        

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES 
CaniXtrem CaniXtrem CaniXtrem CaniXtrem serán les mateixes    del CCPC CCPC CCPC CCPC 

Circuit Català Popular de Canicròss )Circuit Català Popular de Canicròss )Circuit Català Popular de Canicròss )Circuit Català Popular de Canicròss )    

fins 18 inclòs ) 

+18 fins a 39 anys ) nascut del 1983 al 2004

( a partir de 40 anys ) nascut del 1973 al 198

( a partir de 50 anys ) nascut a partir de 197

MENYS DE 15 KGSMENYS DE 15 KGSMENYS DE 15 KGSMENYS DE 15 KGS ( categoría única ) 

                                                                                

setembre i es podrán realizar 

https://inscripciones.cronowin.com/inscripcion/burriacxtrem-trofeo-

l’acceptació del reglament. 

Font Picant Font Picant Font Picant Font Picant 

                     

CCPC CCPC CCPC CCPC  

al 2004 

al 1982 

nascut a partir de 1972 



 

                    

MATERIAL OBLIGATORIMATERIAL OBLIGATORIMATERIAL OBLIGATORIMATERIAL OBLIGATORI
Tots els participants hauran d’anar equipats amb el material obligatori 
de canicròs. 

•••• ARNÉS DE TIRARNÉS DE TIRARNÉS DE TIRARNÉS DE TIR

•••• LLLLÍNIA DE TIRÍNIA DE TIRÍNIA DE TIRÍNIA DE TIR esmorteïda

•••• ARNÉS/CINTURÓARNÉS/CINTURÓARNÉS/CINTURÓARNÉS/CINTURÓ

•••• COLLARCOLLARCOLLARCOLLAR pel gos

 

 

                                                                

                    

COLLAR 
ARNÉS pel gos
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MATERIAL OBLIGATORIMATERIAL OBLIGATORIMATERIAL OBLIGATORIMATERIAL OBLIGATORI    
Tots els participants hauran d’anar equipats amb el material obligatori 

ARNÉS DE TIRARNÉS DE TIRARNÉS DE TIRARNÉS DE TIR pel gos 

esmorteïda 

ARNÉS/CINTURÓARNÉS/CINTURÓARNÉS/CINTURÓARNÉS/CINTURÓ pel corredor 

pel gos 

                                                                

                               

ARNÉS pel gos 

LÍNIA DE TIR esmorteïda 

                                

Tots els participants hauran d’anar equipats amb el material obligatori 

                                                                

 

            

ARNÉS 
    pel 
corredor  
 



 

                    

VACUNESVACUNESVACUNESVACUNES    

LES VACUNESLES VACUNESLES VACUNESLES VACUNES que han de vacunar
la cursa són; 

1) L’antiràbicaantiràbicaantiràbicaantiràbica 

2) La polivalent frontpolivalent frontpolivalent frontpolivalent front, com a mínim, a 
moquillo caní i hepatitis canina, com a mínim.

3) De caràcter RECOMANABLE però NO obligatoriRECOMANABLE però NO obligatoriRECOMANABLE però NO obligatoriRECOMANABLE però NO obligatori
Bordetella bronchiseptica, tipus EURICAN PNEUMO (Merial, Grupo 
Sanofis), Novivac KC (MSD) o Versican BB plus (Zoetis). 

En el cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol 
de les anteriors malalties, la vacuna s’haurà d’administrar amb un 
mínim de vint-i-un dies abans de la prova. La resta de les vacunes es 
recomana posar-les quinze dies abans de l’esdeveniment.

    

CONTROL VETERINARICONTROL VETERINARICONTROL VETERINARICONTROL VETERINARI
Per evitar aglomeracions en el control veterinari hi ha la opció de què 
cada participant es descarregui el 
i fagi el control veterinari amb el seu propi veterinari, i presentar el 
certificat omplert i firmat pel veterinari el dia de la carrera al recollir el 
dorsal. 
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que han de vacunar-se anualment són i que cal per 

, com a mínim, a parvovirosis, leptospirosis, 
moquillo caní i hepatitis canina, com a mínim. 

RECOMANABLE però NO obligatoriRECOMANABLE però NO obligatoriRECOMANABLE però NO obligatoriRECOMANABLE però NO obligatori front a la 
Bordetella bronchiseptica, tipus EURICAN PNEUMO (Merial, Grupo 
Sanofis), Novivac KC (MSD) o Versican BB plus (Zoetis). 

el cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol 
de les anteriors malalties, la vacuna s’haurà d’administrar amb un 

un dies abans de la prova. La resta de les vacunes es 
les quinze dies abans de l’esdeveniment.

CONTROL VETERINARICONTROL VETERINARICONTROL VETERINARICONTROL VETERINARI 
Per evitar aglomeracions en el control veterinari hi ha la opció de què 
cada participant es descarregui el CERTIFICAT VETERINARICERTIFICAT VETERINARICERTIFICAT VETERINARICERTIFICAT VETERINARI
i fagi el control veterinari amb el seu propi veterinari, i presentar el 

firmat pel veterinari el dia de la carrera al recollir el 

                                

se anualment són i que cal per 

parvovirosis, leptospirosis, 

front a la 
Bordetella bronchiseptica, tipus EURICAN PNEUMO (Merial, Grupo 
Sanofis), Novivac KC (MSD) o Versican BB plus (Zoetis).  

el cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol 
de les anteriors malalties, la vacuna s’haurà d’administrar amb un 

un dies abans de la prova. La resta de les vacunes es 
les quinze dies abans de l’esdeveniment. 

Per evitar aglomeracions en el control veterinari hi ha la opció de què 
CERTIFICAT VETERINARICERTIFICAT VETERINARICERTIFICAT VETERINARICERTIFICAT VETERINARI adjunt, 

i fagi el control veterinari amb el seu propi veterinari, i presentar el 
firmat pel veterinari el dia de la carrera al recollir el 



 

                                                                                                                                                                
CERTIFICAT VETERINARCERTIFICAT VETERINARCERTIFICAT VETERINARCERTIFICAT VETERINAR
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CERTIFICAT VETERINARCERTIFICAT VETERINARCERTIFICAT VETERINARCERTIFICAT VETERINARIIII

                                                                                

   



 

               

REGLAMENTREGLAMENTREGLAMENTREGLAMENT
El reglament 202El reglament 202El reglament 202El reglament 2022222    diu:diu:diu:diu:
 
• És responsabilitat del corredor portar l’equip i material necessari per 
a afrontar aquesta prova.
• Els corredors serán els responsables del seu gos o gossos en tot 
moment, i han de saber que estan en òptimes condicions físiques per 
a afrontar una prova d’aquestes característiques tant ells com els 
gossos. 
• Els corredors seràn els responsables directes de l
seu gos. 
• És obligatori per a tots els participats seguir les instruccions 
donades per qualsevol membre de l’organització de la
XTREMXTREMXTREMXTREM. La no acceptació de les directrius de seguretat significarà 
l’expulsió del corredor de la cursa.
• Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i comunicar al control 
més proper qualsevol incident que hagin observat.
En cas de no fer-ho seran exclosos de la prova.
• Els corredors que decideixin abandonar la prova tenen l’obligació 
de comunicar-ho al control de pas més proper d’
retirada.                                                                                
• El corredor és responsable de validar els temps de pas i arribada a 
meta fent ús del sistema de cronometratge que l
la BURRIACBURRIACBURRIACBURRIAC    XTREMXTREMXTREMXTREM 
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REGLAMENTREGLAMENTREGLAMENTREGLAMENT 
diu:diu:diu:diu:    

responsabilitat del corredor portar l’equip i material necessari per 
a afrontar aquesta prova. 

corredors serán els responsables del seu gos o gossos en tot 
moment, i han de saber que estan en òptimes condicions físiques per 
a afrontar una prova d’aquestes característiques tant ells com els 

Els corredors seràn els responsables directes de les accions del 

És obligatori per a tots els participats seguir les instruccions 
donades per qualsevol membre de l’organització de la BURRIACBURRIACBURRIACBURRIAC

. La no acceptació de les directrius de seguretat significarà 
l’expulsió del corredor de la cursa. 

Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i comunicar al control 
més proper qualsevol incident que hagin observat. 

ho seran exclosos de la prova. 
• Els corredors que decideixin abandonar la prova tenen l’obligació 

l control de pas més proper d’on es produeixi la 

                                                                                

• El corredor és responsable de validar els temps de pas i arribada a 
meta fent ús del sistema de cronometratge que l’organització de 

 tingui establert. 

                                     

responsabilitat del corredor portar l’equip i material necessari per 

corredors serán els responsables del seu gos o gossos en tot 
moment, i han de saber que estan en òptimes condicions físiques per 
a afrontar una prova d’aquestes característiques tant ells com els 

es accions del 

És obligatori per a tots els participats seguir les instruccions 
BURRIACBURRIACBURRIACBURRIAC    

. La no acceptació de les directrius de seguretat significarà 

Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i comunicar al control 

• Els corredors que decideixin abandonar la prova tenen l’obligació 
es produeixi la 

                                                                                

• El corredor és responsable de validar els temps de pas i arribada a 
’organització de 



 

                                                                                                 
• El dorsal es portarà en un lloc visible i sense cap
manipulació.                                                                    
• El circuït estarà degudament senyalitzat amb cintes plàstiques de 
color blanc amb el logotip de la
• Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers 
l’entorn natural on es desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova 
per part de l’organització.
• Als menors de 18 a 14 anys els caldrà una autorització de la mare, 
pare o tutor legal per a participar.
• L’organització no es farà responsable dels danys causats o p
pels corredors. 
 
• PROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADES
13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en 
un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva 
de la gestió de la prova. Els
que les seves dades personals siguin publicad
d’inscripcions.                                                                               
 
• DRETS D’IMATGEDRETS D’IMATGEDRETS D’IMATGEDRETS D’IMATGE. Tots els participants renuncien als 
d’imatge durant la cursa.                                                                                
• L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per a motius 
d’interès propi. Els participants autoritzen a l’organització de 
la BUBUBUBURRIACXTREMRRIACXTREMRRIACXTREMRRIACXTREM 
seva participació en la
consentiment per la seva explotació comercial i publicitària.                                                                
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• El dorsal es portarà en un lloc visible i sense cap mena 

                                                                     
degudament senyalitzat amb cintes plàstiques de 

color blanc amb el logotip de la BURRIACBURRIACBURRIACBURRIAC    XTREMXTREMXTREMXTREM....    
• Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers 

natural on es desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova 
per part de l’organització. 
• Als menors de 18 a 14 anys els caldrà una autorització de la mare, 
pare o tutor legal per a participar. 
• L’organització no es farà responsable dels danys causats o p

PROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADESPROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 
13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en 
un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva 
de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a 
que les seves dades personals siguin publicades a les llistes 

                                                                               

. Tots els participants renuncien als seus drets 
d’imatge durant la cursa.                                                                                
• L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per a motius 
d’interès propi. Els participants autoritzen a l’organització de 

 a la realització de fotografies i filmació de la 
seva participació en la BURRIACBURRIACBURRIACBURRIAC    XTREMXTREMXTREMXTREM    2021202120212021 i en dóna el seu 
consentiment per la seva explotació comercial i publicitària.                                                                

                                                                                                  
 de 

degudament senyalitzat amb cintes plàstiques de 

• Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers 
natural on es desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova 

• Als menors de 18 a 14 anys els caldrà una autorització de la mare, 

• L’organització no es farà responsable dels danys causats o patits 

. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 
13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en 
un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva 

participants donen el seu consentiment a 
es a les llistes 

                                                                                

seus drets 
d’imatge durant la cursa.                                                                                
• L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per a motius 
d’interès propi. Els participants autoritzen a l’organització de 

a la realització de fotografies i filmació de la 
i en dóna el seu 

consentiment per la seva explotació comercial i publicitària.                                                                



 

                                                                                                 
• La formalització de la inscripció implica l’acceptació 
d’aquest reglament. 
• Tot el que no estigui previst en el present document quedarà sota la 
decisió de l’organització de la
                                                                                 
 
Des del GRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONAGRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONAGRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONAGRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONA
gràcies als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Orrius i d’ Argentona, al 
Parc de la Serralada del Litoral, propietaris forestals, a tots els 
membres de la nostra entitat, voluntaris i empreses que hi col·laboren 
incondicionalment, per a fer que la
les curses més valorades dins el món del
 
Us desitgem una molt bona
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• La formalització de la inscripció implica l’acceptació  

el que no estigui previst en el present document quedarà sota la 
decisió de l’organització de la BURRIACXTREMBURRIACXTREMBURRIACXTREMBURRIACXTREM.... 
                                                                                  

GRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONAGRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONAGRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONAGRUP DE MUNTANYA D’ ARGENTONA volem donar les 
als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Orrius i d’ Argentona, al 

Parc de la Serralada del Litoral, propietaris forestals, a tots els 
membres de la nostra entitat, voluntaris i empreses que hi col·laboren 
incondicionalment, per a fer que la BURRIACBURRIACBURRIACBURRIAC    XTREMXTREMXTREMXTREM sigui
les curses més valorades dins el món del trail-running. 

Us desitgem una molt bona CCCCanianianianiXXXXtremtremtremtrem    2022022022022222 !! 

                                                                                                 

el que no estigui previst en el present document quedarà sota la 

volem donar les 
als Ajuntaments de Cabrera de Mar, Orrius i d’ Argentona, al 

Parc de la Serralada del Litoral, propietaris forestals, a tots els 
membres de la nostra entitat, voluntaris i empreses que hi col·laboren 

sigui una de 


