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Barcelona, 100 km, 24 hores

L’ULTRA TRAIL BCN ES REINVENTA I ES DIVERSIFICA EN QUATRE CURSES
INDEPENDENTS QUE RECORREN EL COR DEL PARC DEL GARRAF ELS PROPERS 26 I
27 D’ABRIL

RAMÓN ÁLVAREZ

Per córrer una cursa demuntanya cal un equipament específic.

Si vols córrer, corre una milla; si vols experimentar el que és la vida, corre una marató; però, si realment vols ser lliure, deixa’t estar de frases i
fes una ultramarató. La mítica sentència d’Emil Zátopek, amb l’afegitó dels que volen anar més enllà i córrer en llibertat sense les limitacions de
circuits urbans, distàncies i cronòmetres, és la que marca la pròxima Ultra Trail Barcelona by Asics (UTBCN), que enguany s’ha reinventat amb
noves distàncies i circuits per consolidar-se com una de les grans curses de muntanya i llarga distància del calendari internacional.

Després de canviar Sitges per Begues i Torrelles de Llobregat per evitar asfalt i aglomeracions i guanyar altura i duresa, l’Ultra Trail arriba amb
quatre distàncies que es disputaran per separat entre els propers 26 i 27 d’abril: la UTBCN pròpiament dita, amb un 100 km de recorregut,
4.500 m de desnivell positiu acumulat i 24 hores de marge; la Long Trail (LTBCN), de 68 km, 2.500 m de desnivell positiu i 18 hores; la
Marathon Trail (MTBCN), de 42 km, 1.500 m de desnivell positiu i 8 hores, i la Speed Trail (STBCN), de 21 km, 700 m de desnivell positiu i 5
hores. Totes amb uns circuits ben senyalitzats i avituallaments. Un bon grapat d’opcions a l’abast de qualsevol corredor mínimament introduït
en les curses de muntanya.

“Hem guanyat en diversitat, en espectacularitat, en duresa... I estic convençut que hi guanyaremmolt i que la gent patirà i gaudirà alhora –
explica el director de la prova, David Teixidó–. El circuit és més lent, té molts més trams de corriol i de la peculiar pedra vermella de la zona”.
Uns indrets a tocar Barcelona i amb unes vistes encara més espectaculars que les d’edicions anteriors, que també són un nou atractiu de la
UTBCN. “No perdem aquest espectacular triangle que conformen Barcelona, la muntanya i el mar, que fa d’aquesta una prova única”, afegeix
Teixidó. De fet, fa un any, 300 dels dos milers de participants eren estrangers de fins a 34 nacionalitats.

Més enllà del valor esportiu i paisatgístic del circuit, que els participants de les quatre distàncies tinguin la sortida en horaris diferents i no hagin
de competir plegats, com passava fins ara, és un dels grans avantatges del canvi. Cadascú sap a què va i amb qui competeix. Els
avituallaments, a més, també seran específics, de manera que tothom es podrà organitzar bé amb els seus suplements i els que proveeix
l’organització. “Hem fet un pas endavant, per fer una Ultra Trail millor –assegura el seu director–. La competència, a més, ens obliga a millorar,
ja que en només un any les curses de muntanya s’han multiplicat per 2,5”. La UTBCN està oberta a tothom, tot i que la presència dels
campions d’Espanya i Catalunya ja parla prou de la seva qualitat.

Material específic + A MÉS A MÉS

Córrer una cursa demuntanya, i més si és de llarga distància, té poc a veure amb una prova sobre asfalt. D’aquí que l’equipament hagi de ser
també diferent. Asics, patrocinadora de la UTBCN, té una línia específica en què destaquen una sabatilles que faciliten l’enlairament del peu en
superfícies verticals de terra i pedra (Gel Fuji Sensor 2), una jaqueta impermeable lleugera i silenciosa (Fuji Packable Jacket) i uns pantalons
amb grips de silicona als quàdriceps per recolzar-hi les mans i un protector contra enganxades a la tíbia (Fuji Tight).

A banda del suport de firmes de prestigi com Asics i Evasion Running, la prova compta també amb el suport de la Diputació de Barcelona, el
Parc del Garraf i la Fundació Ondablue, que lidera diverses accions de formació en escoles de la zona sobre la protecció de la natura. La
UTBCN també destina una part del cost de les inscripcions a la cura i protecció dels camins per on passin els corredors. Les inscripcions es fan
a www.utbcn.com.
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