
SUSPENSIÓ DEFINITIVA DE LA V EDICIÓ DEL TARAHUMARA        
TRAIL 
 
L'organització del Tarahumara Trail, després de valorar les        
diferents opcions, i donada la situació actual per la crisi sanitària de            
la Covid-19, ha pres la difícil decisió de suspendre la cinquena           
edició del Tarahumara Trail de forma definitiva. 
 
L'abril passat, després de suspendre la carrera que s'havia de celebrar el diumenge             
29 de març, vam obrir la porta a poder celebrar-la durant la primavera del 2021.               
Però veient l'evolució i les previsions per a l'inici del pròxim any, s'evidencia un              
escenari incert per poder celebrar una carrera com la nostra als mesos de març o               
abril. 
 
La nostra carrera reuneix a Fontanars dels Alforins a 1200 senderistes, corredors i             
corredores, més de 100 voluntaris, un equip molt nombrós de fotògrafs, a més de              
visitants i veïns i veïnes del poble. Es tracta d'un esdeveniment amb una afluència              
de persones molt important. 
 
I és evident, que la situació actual no ho permet. La salut ha d'estar per damunt de                 
tot, per això creiem encertada la nostra decisió. El nostre reglament no contempla             
aquesta situació, donada l'excepcionalitat de la causa, per això hem hagut de            
prendre una serie de decisions al respecte. Com ja vam dir a l'abril, la suspensió de                
la carrera es va produir a dos setmanes de celebrar-se, cosa que va fer que algunes                
despeses no es pogueren recuperar. La borsa del corredor per exemple, estava            
preparada per a ser entregada. Aquesta borsa està composta per una camisa            
tècnica, una braga per al coll, una motxilla i uns calcetins per a participants del Trail i                 
Sprintrail, i senderistes que ho van demanar. 
 
Volem recordar que la nostra organització no realitza la carrera amb cap finalitat             
lucrativa. El nostre afany és donar a conéixer el nostre poble, fer gaudir a les               
persones visitants de la nostra muntanya, de l'esport a l'aire lliure i fomentar els              
valors d'amor i respecte a la natura. 
 
Per tot açò, hem decidit el següent respecte a les inscripcions: 
 

- Es fixarà una data concreta per a entregar de forma física la borsa del              
corredor juntament amb la devolució en efectiu del 50% de la inscripció. 

 
- La situació actual no permet la celebració d'actes amb gran afluència de            

persones, per tant, a mesura que millore la situació, i es reduïsquen les             
restriccions de mobilitat, avisarem de les dates en les quals es farà entrega             
física de la borsa del corredor i la devolució del 50% de la inscripció. 

 
- Es podrà recollir la borsa de més d'una inscripció sempre que s'aporte el DNI              

de la persona inscrita. 



 
- Per a les persones que no es puguen desplaçar a recollir la borsa del              

corredor, es farà un enviament mitjançant correu certificat de la borsa del            
corredor completa, però en aquest cas, no es retornarà el 50% de la             
inscripció, ja que es destinarà quasi de forma completa a cobrir les despeses             
d'enviament. 

 
- Si desitgen que se'ls envie la borsa del corredor directament, ens ho poden             

fer saber a partir d'aquest moment al correu trailfontanars@gmail.com         
indicant l'adreça postal, el nom i cognoms i DNI. 

 
- Es podrà sol·licitar l'enviament de més d'una borsa del corredor, sempre que            

s'adjunte el DNI de les persones inscrites. 
 

- Una vegada es porte a terme l'entrega física de la borsa del corredor i la               
devolució en efectiu, per a totes aquelles inscripcions que no ho hagen            
recollit, s'obrirà de nou un altre termini per sol·licitar l'enviament per correu            
certificat de la borsa del corredor. 

 
Resumint, Hi haurà dos opcions, recollir a Fontanars la borsa del corredor i             
recuperar el 50% de la inscripció, o sol·licitar l'enviament per correu certificat de la              
borsa, sense possibilitat de recuperar la inscripció. 
 

*** 
 
Estem vivint uns mesos molt difícils, aquesta pandèmia ens està colpejant de valent,             
però hem de lluitar contra ella tots i totes juntes. Hem de fer un esforç per minimitzar                 
la nostra vida social. Eixim a gaudir de la natura de forma responsable. 
 
Per últim, des de l'organització del Tarahumara Trail, volem agrair a totes les             
empreses, patrocinadors, col·laboradors i ajuntament, que ens han recolzat en          
aquests anys. També volem fer menció especial a voluntàries i voluntaris sense els             
quals el desenvolupament de la carrera no seria possible, i com no, a la gent del                
poble que també ens ha recolzat en tot allò que hem necessitat. 
 
No volem oblidar-nos tampoc de totes les persones que heu vingut al nostre poble,              
corredors, corredores i senderistes que heu confiat en nosaltres i que heu respost             
de forma exemplar davant tots els fets que se'ns han presentat. 
 
L'any passat la pluja no ens va parar, però enguany ho hem de fer, descansem,               
recuperem-nos... Tarahumara Trail tornarà amb més força que mai!! 
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