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La Diputació de Lleida acull la presentació de 
la segona edició de la Correpallars, que aug-
menta de cinc a nou les curses



nota de premsa 2Lleida, 22 de maig de 2013 

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació de Lleida ha acollit aquest dime-
cres la presentació de la segona edició de la 
Lliga pallaresa de curses de muntanya Corre-

pallars, que se celebrarà entre el 25 de maig i el 15 
de setembre a diferents municipis dels dos Pallars.
 
L’acte ha comptat amb la participació dels diputats 
de CiU, Gerard Sabarich i Xavier Pont; el president 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Joan Ubach; 
el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, 
Llàtzer Sibís, l’organitzador de l’Espardenyada, Ge-
rard Alegret, i l’organitzador de la Vertical Cabanera, 
Josep Llovich.

Es tracta d’un projecte esportiu, cultural i muntanyenc 
que se celebra per segona vegada a les comarques 
del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

El diputat Xavier Pont ha explicat que aquest projecte 
ha augmentat de 5 a 9 les curses respecte l’any pas-
sat i que la iniciativa és una mostra de la col·laboració 

dels dos Pallars tant a nivell esportiu com de lleure.

Per la seva part, el president del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, Joan Ubach, ha destacat la impor-
tància d’augmentar el nombre de curses, ja que supo-
sa la consolidació de la prova.

Aquesta activitat va néixer l’any passat a iniciativa 
dels organitzadors d’algunes de les diferents curses 
de muntanya que es fan a les comarques del Pallars 
Jussà i Sobirà, juntament amb la col·laboració de la 
Diputació de Lleida, dels ajuntaments i dels consells 
comarcals del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. 

Els organitzadors donen l’oportunitat d’escollir entre 
dues modalitats, la competitiva i la no competitiva. 
L’organitzador de la Vertical Cabanera, Josep Llo-
vich, ha insistit en que la qualitat de la Correpallars 
s’aconsegueix amb l’esforç i el treball dels organitza-
dors de cadascuna de les curses que en formen part.

Joan Ubach - destaca la consolidació de la prova.mp3

Josep Llovich - Correpallars la fan totes les curses.mp3

Xavier Pont - La correpallars és un exemple de col·laboració entre els dos Pallars.mp3
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