
 
 

COMUNICAT CANCEL·LACIÓ ULTRA VALLS D’ÀNEU 2020 
 
Lamentem haver de sucumbir davant la pandèmia de la COVID-19 i anunciar-vos la molt dura decisió                
de CANCEL·LAR l’edició 2020 del Memorial Edu, Just i Quique, i per tant totes les curses que en                  
formen part. (INDÒMITA, TRAILVA, SRVA i MPVA). 
 
Aquest any, l’organització més que mai, hem treballat fins al darrer moment per tal de realitzar les                 
nostres curses, de la manera més original possible, adaptant totes les curses amb les mesures               
sanitàries exigibles per la COVID-19 i poder garantir la seguretat de voluntaris, corredors i veïns. Des                
de la recollida de dorsals, la sortida, passant pels avituallaments i el final de festa, estava estudiat per                  
evitar qualsevol problema basant-nos en tres pilars bàsics, el distanciament mínim, l’ús de mascareta              
i la higiene. 
 
Malauradament, la tendència en augment de casos positius en la COVID-19 i el recent confinament               
de la comarca del Segrià, ha augmentat la preocupació sobre un possible brot causat pel nostre                
esdeveniment i així ens ho van fer saber els Alcaldes aquest cap de setmana. 
 
Sense l’autorització dels Ens Municipals i malgrat estar convençuts de que les mesures sanitàries              
que teníem previstes per l’organització durant l’event haurien estat suficients, malgrat estar            
convençuts de que els corredors i voluntaris haurien sigut més responsables que mai en el               
compliment d’aquestes mesures, no podem més que acceptar la decisió dels màxims responsables             
municipals dels pobles de la nostra vall. 
 
Som conscients de la molèstia i possiblement indignació que això pot provocar en molts dels               
corredors inscrits, esperem que entengueu la decisió presa i us volem mostrar el nostre compromís i                
és per això que malgrat les despeses, que en aquestes alçades podeu imaginar que ja tenim                
compromeses, retornarem el 100% de la inscripció. Aquest retorn es farà des de la FEEC, que ha                 
sigut l’entitat que ha gestionat les inscripcions i que disposa de totes les dades per fer efectives les                  
devolucions i com no volem agrair el seu compromís fins al darrer moment. 
 
Per finalitzar, dir-vos que les nostres muntanyes estan obertes a tothom, que us encoratgem a que                
vingueu a gaudir dels traçats que teniem previstos, visitant els nostres pobles, el nostre romànic, la                
nostra gastronomia, els nostres dos Parcs (el natural i el nacional) i donant així suport a aquelles                 
empreses de la nostra vall, que amb aquesta cancel·lació de darrera hora, veuen com es complica                
una mica més, la sortida de la crisis que aquest darrer estat d’alarma ens ha sotmès a totes i tots. 
 
Esperem poder-vos trobar per les nostres muntanyes tot practicant aquell esport que tant ens              
entusiasma. 
 
Salut, cames i fins aviat! 
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