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Torna la Ultra Trail Barcelona, amb el Parc 

Natural del Garraf com escenari de la prova 
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El Parc Natural del Garraf serà l’escenari, aquest dissabte, de la quarta edició de la Ultra 

Trail de Barcelona (UTBCN). Enguany la cursa comptarà amb quatre distàncies: Speed 

o Mitja Marató (21 quilòmetres), Marató (42 quilòmetres), Long (69 quilòmetres) i 

Ultra (100 quilòmetres). Aquesta 2014 la prova sortirà de Begues, al cor del Parc 

Natural del Garraf. Per evitar aglomeracions i facilitar el trànsit dels corredors, les 

sortides es faran d’una manera esglaonada, amb una hora de diferència entre cadascuna. 

La UTBCN arrencarà a les set del matí; la Long, a les 8; la Marató, a les 9, i la Mitja 

Marató, a les 10. 

La UTBCN 2014 compta amb la col·laboració de la Fundació Ondablue de Bluespace, 

una organització que vetlla per transmetre als nens la importància que té l’aigua i el 

respecte pel medi ambient. Amb aquest objectiu, un equip d’experts pedagogs de la 

Fundació Ondablue està realitzant una sèrie de tallers formatius gratuïts a 2.500 

alumnes de 30 col·legis de la zona del Garraf per explicar-los la importància de l’estalvi 

i la correcta gestió de l’aigua, la lluita contra els incendis i el respecte per un entorn com 

el Parc Natural del Garraf. 

La col·laboració de la Fundació Ondablue amb la UTBCN no es limita a aquests tallers 

informatius. El mateix dia de la prova conscienciarà els participants sobre la 

importància de preservar el medi ambient. A més, hi haurà un espai habilitat com a 

‘Zona Ondablue’, on els participants disposaran d’aigua i de menjar per recuperar 

forces. Els corredors de la UTBCN, mitjançant la inscripció, fan una donació a 

Ondablue perquè l’organització pugui seguir contribuint al desenvolupament de la seva 

tasca social. 

 

Link: http://www.diaridevilanova.cat/torna-la-ultra-trail-barcelona-amb-el-parc-natural-del-

garraf-com-escenari-de-la-prova/ 


