
Estimats participant a l’Ultra Montseny. 

 

No podem començar aquest mail amb altres paraules que no siguin les de demanar disculpes per tot 

el que ha passat i agrair-vos de tot cor la vostra paciència. 

Com bé sabeu l’Ultra Montseny va ser suspesa per la direcció de el Parc Natural de Montseny al 

retirar els permisos preceptius. 

El motiu al·legat va ser bàsicament el sanitari, i l'alta participació (400 corredors a la UM76k, 150 a la 

44k i 150 a la 22k, sortint totes elles des de municipis diferents). 

Per la nostra part, dir-vos, que no compartim aquests motius ni per les al·legacions ni molt menys 

per les formes, donant a conèixer oficialment la seva decisió el dilluns 21 de setembre a les 12: 00h 

pm, tot i que de manera oficiosa se'ns va filtrar el divendres 18 de setembre a les 20h pm, en plena 

reunió amb tots els voluntaris. 

Les al·legacions no les compartim per diverses raons, la primera ja que entenem que l'àmbit de la 

sanitat a Catalunya està en mans de la Conselleria de Sanitat, i que a hores d'ara coordina PROCICAT, 

no en les de la direcció de Parc Natural, entendríem que ens diguin, no passeu per aquest camí, 

passeu per aquest altre, no feu aquest cim etc, etc, però no entenem que al·leguin motius sanitaris. 

Un altre punt és el de l'excessiva participació, aquest punt era tan fàcil com que ens limitessin 

aquesta participació i nosaltres reduir-la tancant abans les inscripcions, però res, ni una trucada, ni 

un mail, cap notícia que ens donés indicis del que pensava fer la direcció de parc. 

No ens volem allargar més amb aquest tema, ja que l'hem anat comunicant per Facebook en 

Instagram no hem pogut ja que ens limita la quantitat de paraules, disculpeu, també hem estat en 

diferents programes de ràdio donant explicacions de tot el que ha passat, entre ells "IngrAvidos" el 

programa de Ràdio Marca i que dirigeix Juanjo López i del qual us deixem aqui l'enllaç per si el voleu 

escoltar http://www.ivoox.com/57054707 

Entrant en el tema que us preocupa, el de les inscripcions, dir-vos que la nostra voluntat sempre ha 

estat la d'anar més lluny del que diu el reglament. 

A la primera cancel·lació vam poder oferir tres opcions: 

1- Devolució de l'import fins a la data definida en el reglament. 

2- Córrer la cursa el 26 de setembre. 

3- En cas de no poder o no voler córrer el 26 de setembre traspassar la inscripció a l'edició del 2021. 

Avui malauradament ens trobem en una situació molt diferent i ens és de el tot impossible oferir-vos 

aquestes opcions, ja que després de 18 mesos de feina, estem lligats de peus i mans, entenem que 

molts pensareu que els corredors no teniu cap culpa, i és cert , ningú la té en aquest cas, per aquesta 

raó i fent un esforç titànic i no volent aplicar el reglament, us podem oferir per a tots els corredors 

que així ho desitgin un descompte en la propera inscripció  i en la cursa que volgueu del 50% de total 

d'aquesta. 

Per obtenir aquest descompte simplement ens hauríeu de enviar un mail a; 

ultramontseny@gamil.com en el moment de realitzar la vostra inscripció i us fariem arribar un codi 

amb el 50% de descompte en la carrera que volgueu córrer. 

mailto:ultramontseny@gamil.com


Les curses en les que podreu aplicar aquest descompte són;  

• Ultra Montseny (10 d'abril 2021) www.ultramontseny.com 

• Marató del Montseny i KV la Sitja del Llop (15 i 14 de novembre, pendent d'una reunió amb 

la direcció del Parc el 19 d'octubre per rebre o no el seu ok) www.maratomontseny.com 

• Trail sant Esteve ( 30 maig 2021) www.trailse.com 

Lamentem de tot cor aquesta situació, en la qual tots som víctimes d'una decisió presa 

arbitràriament des d'un despatx, sense opció a replica i sense cap alternativa, us hem demanat 

temps i parlat amb vosaltres per telèfon si així ho heu desitjat, per tal de poder oferir-vos més 

opcions, hem estudiat la forma menys traumàtica per a tots, sense voler aplicar el reglament de la 

cursa, i creiem que les opcions ofertes sabent que no són les que tots voleu, solucionen en part 

aquest despropòsit a què ens han empès, per una decisió imposada mai desitjada i snse temps de 

reacció. 

 

Novament us demanem disculpes de cor per tots els contratemps i us desitgem el millor, esperant 

que aquest malson de la covid-19 ens deixi viure d'una vegada per totes. 

 

Una abraçada molt forta. 

A.E Montseny. 

 

 

http://www.ultramontseny.com/
http://www.maratomontseny.com/

