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Una Ultra Pirineu més respectuosa
amb l'entorn tornarà a fer vibrar el
Berguedà el setembre de 2017
Les inscripcions de la cursa de 110 quilòmetres s'obriran el proper 25 de gener

Sortida de l'Ultra Pirineu a Bagà | Juli Bover

L'Ultra Pirineu ja ha tornat a engegar motors i es prepara per la seva novena edició. Serà, segons
han indicat, el cap de setmana del 23 de setembre del 2017 al Parc Natural Cadí-Moixeró, quan
aquest emblemàtic espai es tornarà a vestir de gala per acollir una de les curses més esperades
del calendari internacional. Per a aquesta, les inscripcions s'obriran el proper 25 de gener.
Com en anteriors edicions, la cursa tindrà 110 quilòmetres i 6.800 metres de desnivell positiu. L'any
passat, aquesta va ser coronada per Miguel Heras i Gemma Arenas
(http://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/7385/miguel/heras/gemma/arenas/campions/durissi
ma/ultra/pirineu) , amb més de 1.000 corredors de diferents països del món, que van voler formar
part del circuit mundial de les Skyrunners World Series. En cas de superar els inscrits,
l'Ajuntament de Bagà realitzarà un sorteig.
De la mateixa manera, aquest 2017 tornaran a realitzar-se la Marató Pirineu i la Nit Pirineu, amb
més de 1.000 dorsals per a la primera i 300 per a la segona, a partir de l'obertura de les
inscripcions el 14 de febrer. La Marató continuarà fent descobrir la part cerdana del parc amb 42
quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu, mentre que la Nit grimparà fins al refugi del Niu de
l'Àliga, a l'estació d'esquí de La Molina.
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Cursa més solidària
Aquest any, i amb l'objectiu de seguir apostant per la sostenibilitat i la preservació de l'entorn,
l'organització de l'Ultra Pirineu convidarà els participants que ho vulguin a fer un donatiu al Parc
Natural Cadí-Moixeró en el moment de formalitzar les inscripcions. Això se sumarà al donatiu de
3.000 euros que ja es realitzarà de base, per tirar endavant diferents projectes de millora d'espais
de la zona.
El 2016 es van recaptar 2.459 euros entre els corredors, que sumats als de l'organització fan un
total de 5.495 euros. Pel que fa als 2015, es va assolir una xifra similar, que fa que, actualment,
l'aportació de la cursa al parc ja superi els 10.000 euros. En l'edició del 2017, els organitzadors
esperen una aportació similar, a ser possible que superi la dels anys anteriors.
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