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La Diputació de Lleida ha acollit aquest dimarts 
la presentació de la primera Ultra Trail Terres 
de Lleida, que se celebrarà aquest dissabte, 

28 d’octubre, a la comarca de la Noguera amb punt 
de sortida i arribada al càmping La Noguera de Sant 
Llorenç de Montgai. L’organització ha previst dues 
modalitats de cursa. D’una banda, la modalitat Ultra 
UTDL, amb un recorregut de 95 km i 4.700 metres de 

desnivell positiu, i la segona, Half UTDL, de 49 km de 
distància i 2.700 metres de desnivell positiu. Entre 
les dues curses es preveu la participació d’uns 130 
corredors. La prova té una finalitat solidària i els di-
ners recaptats en les inscripcions es destinaran a la 
investigació de la malaltia anomenada “trastorn límit 
de la personalitat” per mitjà d’un projecte de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida).

La Diputació de Lleida acull la presentació 
de l’Ultra Trail Terres de Lleida, la cursa 
solidària que es disputarà aquest dissabte 

a la Noguera

Un grup de quatre periodistes dels Estats Units visiten la ciutat de Lleida i diferents cellers catalans 
per promocionar la marca Enoturisme Catalunya

Fotografia del grup de periodistes aquest matí al celler La Gravera d’Alfarràs.
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L’acte de presentació ha comptat amb la participa-
ció del vicepresident quart de la Diputació de Llei-
da i vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich; Xavi Thai, director de la cursa, i Josep M. 
Bosch, en representació de l’IRB Lleida.

Gerard Sabarich ha manifestat el suport i l’agraïment 
de la Diputació de Lleida a tota la gent que ha fet 
possible aquesta nova cursa pel nostre territori, que 
neix amb l’objectiu de consolidar-se. En aquest sentit 
ha afirmat que la Diputació de Lleida està al costat 
de l’esport, del turisme i de les associacions i entitats 
que els fan possibles i ha subratllat el vessant soli-
dari de la cursa, que “diu molt dels organitzadors, del 
territori i de la gent de Lleida”. Sabarich ha assegurat 
que les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida 
gaudeixen d’una situació geogràfica privilegiada que 
facilita molt la celebració d’activitats de primer nivell 
a l’aire lliure com aquesta Ultra Trail Terres de Lleida, 
que permetrà descobrir els paisatges naturals de la 
comarca de la Noguera.

Per la seva banda, Xavi Thai ha explicat que la cursa 
aplegarà uns 130 corredors entre les dues modali-
tats. El punt de sortida i arribada serà el càmping La 
Noguera de Sant Llorenç de Montgai. La prova re-
correrà el monestir de les Avellanes i les poblacions 
de Vilanova de la Sal, Alòs de Balaguer i Camarasa.

La sortida de l’Ultra UTDL es farà a les 7.00 hores del 
matí de dissabte, 28 d’octubre, i a les 9.00 començarà 
la modalitat Half UTDL. La previsió de l’organització 
és que a partir de les 13.30 hores puguin començar 
a arribar el primers corredors de la Half UTDL i cap 
a les 16.30 hores, els primers de l’Ultra UTDL. No 
obstant això, l’organització dóna 24 hores als inscrits 
en la cursa Ultra Trail. Una cinquantena de corredors 
participaran en l’Ultra Trail, mentre que la resta fins a 
130 s’han inscrit en la Half UTDL.

Xavi Thai ha explicat que es tracta d’un “recorregut 
exigent en el qual no tenim altitud, però hi ha moltes 
pujades i baixades”. També ha dit que s’han preparat 
diferents visites guiades per l’entorn de la zona del 

Montsec per a tots els acompanyants dels corredors, 
molts dels quals, un 30 %, són de fora de les comar-
ques lleidatanes, procedents de Tarragona, Barcelo-
na, Saragossa i el País Basc. Les activitats progra-
mades finalitzaran diumenge amb el lliurament dels 
trofeus al migdia. Thai  ha remarcat la voluntat de 
l’organització de voler donar veu a aquestes malal-
ties com la del trastorn de límit de personalitat, a la 
investigació de la qual aniran destinats els diners re-
captats, que seran al voltant d’uns 1.000 euros. Xavi 
Thai ha establert un cert paral·lelisme entre les per-
sones que pateixen aquestes malalties i els corre-
dors de les ultra trails. “Són curses llargues on tens 
sofriment, soledat durant hores, i et passa pel cap 
abandonar. Són proves d’exigència física i mental.”

Per la seva banda Josep M. Bosch, en nom de l’IRB 
Lleida, ha agraït el suport de la Diputació de Lleida 
a la celebració d’aquesta cursa i als seus organitza-
dors per destinar els recursos recaptats en les ins-
cripcions al finançament de la investigació sobre el 
trastorn límit de la personalitat, dirigida pel Dr. Josep 
Pifarré i els hospitals Sant Joan de Déu i Santa Ma-
ria, per mitjà d’un projecte de l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRB Lleida).

Sr. Xavi ThaiSr. Gerard Sabarich

S’adjunta un tall de veu del vicepresident quart de la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat de 
Turisme, Gerard Sabarich; i un altre del Xavi Thai, director de la cursa

s’han preparat diferents visi-
tes guiades per l’entorn de la 
zona del Montsec per a tots 
els acompanyants dels corre-
dors, molts dels quals, un 30 
%, són de fora de les comar-
ques lleidatanes, procedents 
de Tarragona, Barcelona, 
Saragossa i el País Basc.
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