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Dimecres, 11 de setembre 
 

L’Ultra Mallorca Serra de Tramuntana col·labora amb la 
Comissió Tot(s) per sa Serra! 

 
La recaptació de la venda i la projecció del vídeo de la UMST 2013 es destinarà íntegrament a 

la recuperació de la zona afectada pel gran incendi d’aquest estiu a la serra de Tramuntana 
 

L’entitat organitzadora de la cursa Ultra Trail Mallorca Serra de Tramuntana posa 
en marxa un seguit d’iniciatives per col·laborar amb la Comissió Tot(s) per sa 
Serra! a recuperar la zona afectada pel gran incendi d’aquest estiu, segons han 
acordat avui els responsables d’aquesta prova esportiva, Esther Vidal, cap del 
projecte, i Dani Salas, director de la cursa, amb la directora general de Medi 
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic i presidenta de la Comissió, Neus 
Lliteras. 

Segons l’acord, entre enguany i l’any vinent l’organització durà a terme diverses 

accions que tenen com a objectiu donar un impuls a la recuperació de les 
2.335 hectàrees afectades per l’incendi forestal de juliol a la serra de Tramuntana, 
espai natural per on transcorre aquesta prova, que ja ha arribat a la sisena edició. 

L’organització de la cursa destinarà a la Comissió Tot(s) per sa Serra! la recaptació 
obtinguda de la venda dels mil CD que s’han editat amb el reportatge de l’anterior 
edició de l’Ultra Mallorca Serra de Tramuntana. Es tracta d’un reportatge de 
trenta minuts sobre la cursa de l’any passat, amb experiències personals de 
corredors i un gran recull d’imatges de paisatges i de la flora i la fauna de la serra. 

El CD es comercialitzarà al preu de 5 euros i es podrà comprar a tots els actes i 
esdeveniments que faci l’organització i a la web de l’esdeveniment 
(www.umsdt.com). 

Aquest mateix reportatge es projectarà el dia 25 de setembre, a les 19.30 h i a les 
20.30 h, al Cine Ciutat de Palma. La recaptació de les entrades, que tindran un 
preu de 3 euros i es podran adquirir al cinema mateix, també es destinarà 
íntegrament a la Comissió. Aquesta iniciativa es du a terme gràcies a la 
col·laboració de Cine Ciutat, que ha cedit les instal·lacions per a aquestes 
projeccions. 
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A més, la propera edició de l’Ultra Trail Mallorca Serra de Tramuntana també 
col·laborarà amb la Comissió Tot(s) per sa Serra!, ja que, en la plataforma 
d’inscripcions en línia, s’inclourà un apartat amb el lema “Un corredor, un arbre”, 
on es podran fer donacions voluntàries per a la recuperació de la Serra. Aquest 
espai serà operatiu a la web www.umsdt.com a partir de les dotze de la nit del 
dimecres 25 de setembre, moment en què s’obrirà el termini d’inscripcions de la 
Ultra Mallorca Serra de Tramuntana 2014. 

Així mateix, la cursa Ultra Kids prevista per al mes de març de l’any que ve també 

col·laborarà amb la Comissió Tot(s) per sa Serra!, conscienciant els més petits de 
la importància de recuperar la serra de Tramuntana. Aquesta prova infantil, 
organitzada conjuntament amb la Direcció Insular d’Esports, en què participen al 
voltant de 400 infants, col·labora cada any amb una entitat o ONG per fomentar 
la solidaritat entre els corredors més joves. 

Finalment, l’organització de l’Ultra Mallorca Serra de Tramuntana també farà un 
esforç per fomentar entre els corredors el voluntariat per contribuir a la 
regeneració de la zona cremada, mitjançant comunicacions i crides a través dels 

canals de comunicació de l’organització, com els butlletins d’informació, les xarxes 
socials, la pàgina web, etc. Els corredors que participen en aquesta prova, que ja 
s’ha consolidat en el calendari nacional de curses de muntanya, són amants i 
defensors dels espais naturals i conscients de la importància de preservar i 
recuperar la serra. 

http://www.umsdt.com/

