CARTA D’AGRAIMENTS
Benvolguts i benvolgudes,
Després d’un parell de setmanes de desconnexió, tornem a pensar en el que va ser la segona edició
de la Ultra Trail Naut Aran.

Hem reflexionat molt sobre els punts febles que vam tenir, i encara més sobre els punts forts, que són
aquells que més ens han fet créixer. En només un any hem triplicat l’assistència en aquest
esdeveniment, i això ens omple de forces per poder afrontar un altre any, per aconseguir millorar en
aquells aspectes que més han repercutit sobre els corredors/es. Conscients de tot, us hem escoltat i
l’esforç estarà destinat aquells punts on hem d’insistir-hi més.

No obstant, també hem fet balanç, i hem vist clarament que la cooperació entre tots els membres de
l’Staff, organització, col·laboradors, sponsors, patrocinis, i d’altres empreses contractades, ha estat
l’aigua que han fet que aquesta llavor broti amb força.

A continuació, voldria recordar i recalcar el recolzament que Pirineu Muntanya Viva assoc. ha tingut
per fer possible aquesta segona edició. Els realitzaré en primera persona, doncs per tots ells/es tinc
alguna cosa a dir-los.

- A l’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN, en especial a en CESAR (gran alcalde i millor persona), per
donar-me l’oportunitat i la confiança de realitzar aquest esdeveniment, sense tenir cap mena de
referencia sobre mi. Gràcies per totes les reunions (se que soc una mica pesat), i per anar amunt i
avall amb el 4x4 per la pista de Liat.
- A BAR – PENSIÓN MONTANHA, a en BERTO i la CHARO, que per un costat ens han alimentat
durant la setmana prèvia a la cursa amb molt d’amor, i que per l’altre, han fet possible que la
comunicació via walkie fos possible, aconseguint suport per reparar el repetidor de Baqueira, fent
proves durant dos setmanes en diferents punts del recorregut, i amb un suport incondicional el dia de

la cursa, millorant la connexió entre Salardú i els avituallaments. També a l’EMILI NADAL, per
ensenyar-me el funcionament dels repetidors i per tots els coneixements apresos! Gràcies a tots 3!!!
- A tots els components de la BRIGADA DE NAUT ARAN, per muntar el podi, recollir la brossa,
cedir-nos els Walkie-talkies, facilitar-nos les taules i les cadires, i per treballar sempre en PRO d’aquest
esdeveniment!
- Al CONSELH GENERAU D’ARAN, en especial a l’ELISA ROS, perquè tot i que no ho hem
aconseguit en la mesura que nosaltres volíem, la seva informació i aportació sobre fets històrics i
culturals ha estat molt productiva. Aconseguirem fer una bona difusió de la cultura aranea!
- Al refugi AMICS DE MONTGARRI, a en QUIM i en PABLO, que amb la seva ajuda han fet possible
cobrir els avituallaments del Tuc d’Ossau i Montgarri, i també alhora per assessorar-nos sobre quines
són les millors opcions a l’hora d’establir diferents tractes colaboratius amb diferents empreses de la
Val d’Aran.
- A en ROBERTO i el seu company, del grup de VOLENTARIS DERA VAL D’ARAN, que igual que
l’any passat, han cobert sense problemes l’avituallament d’Eth Orri, de la Trail i la Ultra, i que han
ajudat a alliberar-nos de preocupacions i maldecaps.
- A en MANU CASSENY i a la seva “tropa”, uns bous amb uns collons com síndries, síndries que van
portar a l’esquena des de la pista de Liat fins al Lac de Montoliu, aconseguint fer d’aquell
avituallament un punt millor del que nosaltres hauríem aconseguit fer.
- A HOMMO SANDALS, a en MIGUEL ÁNGEL GRANADOS, per donar-me a conèixer aquest gran
Quilòmetre Vertical, i per aconseguir que sigui més receptiu amb aquest sistema minimalista per
córrer per la muntanya
- A l’ INSTITUT ARANÈS, a l’ALBERT, per haver-me ajudat a fer possible una major difusió d’aquest
esdeveniment, que tant ha costat engegat i fer que mica en mica sigui conegut per més orelles! Moltes
gràcies pel vostre suport!
- A COMERCO i ARANDIS, per aportar més i millor, les neveres han estat un punt molt positiu i ens
han permès millorar molt logísticament. Molt contents que les vostres empreses formin part de la
nostra cursa!
- A PUSHBARS, per oferir-nos tant bon tracte amb les seves barretes, isotònics, i el gran Flash
Recovery de xocolata!

- A VITAMPLENI, per assessorar-nos nutricionalment indicant quins són els millors aliments i quins
avituallaments els hem de posar.
- A en MIQUEL PÉREZ d’EVORAMA, que ens va ajudar en tot moment a tenir un millor control de
l’aplicatiu, i ens va fer una “masterclass” d’opcions i propietats d’un sistema que sense cap mena de
dubte ens ha ajudat a tenir controlats als corredors/es.
- A PYRENEES-PASSION, perquè ha portat el coneixement de la cursa a llocs on nosaltres mai
hauríem pogut arribar. Heu vist la seva caravana? És una canya! Gracies Stephane!!!
- A en LLUÍS CORTADELLAS. Aquest any has marxat a complir els teus somnis, però la teva implicació
durant el 2017 i durant aquest any, han aconseguit que formem una Junta Directiva que segur
funcionarà com la seda ben aviat! Les teves aspiracions inspiren els nostres projectes! Gràcies!!!
- A en CARLOS BERMÚDEZ, que durant tot un any ha estat darrera de la gestió de corredors/es, i
que durant el dia de la cursa va estar moltes hores sent un suport imprescindible a Salardú, tenint el
control sobre tots els corredors/es, i d’aquesta manera sabent on es trobaven tots ells/es en cada
moment. Has estat una peça clau d’aquest engranatge.
- A l’ALBERT LÓPEZ, perquè sense ell la cursa hauria estat una cursa d’orientació. Gràcies per
acompanyar-me durant 6 dies seguits en el marcatge de la cursa, i gràcies per donar-li tant de gas al
teu 4x4, amb punxades de roda incloses, reparacions exprés, i mil milions d’històries que segur
recordarem durant un grapat d’anys.
- A l’ARNAU CANUDAS i en MARC LEGUA, perquè més enllà de treballar junts en aquest projecte,
demostrem que parlant ens entenem, que la vostra serenor aconsegueix donar una millor imatge a
aquesta cursa. Els meus “prontos” són difícilment remediables. Gràcies amics.
- A tot l’equip de FISIOTERÀPIA, METGES, PODÒLEGS i CIRURGIANS, en especial a en SERGI i a la
MAR, per haver estat disposats a fer tot el que fes falta, fos competència vostre o no. Un cirurgià
tallant fruita és espectacular...quins talls més ben parits que fan!!! Gràcies de tot cor.
- A en JOAN COSTA, perquè sense saber res de mi vas aposar fort per aquest projecte, vas confiar-hi
i has pogut veure la potencialitat d’aquest esdeveniment. Ara només cal polir-lo, la veu de la cursa ja
no es pot millorar!!!
- A en ROGER CORREM, per vestir el Village de la millor forma que sap! Gràcies per donar-li color a
la Plaça Querimònia.

- A HOKO, ANETO NATURAL, RUDY PROJECT, DISEVIL VINOS, LA VELLA CARAVANA,
EMBOTITS ESTERRI i CARNISSERIA UBACH, perquè ens han proporcionat una quantitat descomunal
de productes sense cap mena de cost que hem pogut regalar, sortejar i premiar. Ah!, i un pernil
sencer al KV Poi d’Unha! Feliç és poc amb les vostres aportacions. Gràcies!!!
- A en RICARD MAÑOSA, perquè has sabut entendre cadascun dels logotips que t’he encomanat,
cada cartell que has dissenyat, cada imatge que t’he demanat. A mi se’m faria estrany seguir un
recorregut amb unes banderes on hi ha els dibuixets que jo mateix he fet.. ja m’explicaràs quines
sensacions has tingut!
- A l’EMMA ROCA i a tot el seu equip, per proposar-me una brillant idea que volia dur a terme l’any
passat, realitzar un estudi científic amb cara i ulls, com ha estat el vostre. Perdoneu-me per no posar
els cartells als avituallaments indicats, la feina ens va desbordar! Tant debò l’any que ve torneu a
investigar amb la nostra cursa!
- A en MIQUEL SILVA, perquè el dia que vaig obrir inscripcions l’any 2017 per primer cop va dir-me:
“ja sap on t’has posat?” La veritat que no ho sabia! Gràcies per perfilar els tracks per ordinador, com
es nota que ho tens per la mà! Gràcies mestre!!!
- Als BANHS TERMALS D’ARTIES, (ARTIES TRIKITRIIIIIIIIII), perquè gairebé a darrera hora van ser
igual de receptius que com si ho haguéssim pactat mesos abans. Gràcies pel vostre obsequi pels
guanyadors/es. Les aigües termals són un regal que hem de saber aprofitar, i vosaltres ho feu molt bé!
- Al REFUGI XALET JULI SOLER, en especial a la IDOIA, perquè és una santa, perquè la paciència que
te amb mi no se ni si la tindria jo amb els meus fills (si en tingués). Gràcies per cuidar-nos tant a tots
els membres de l’staff durant tota la setmana, i per cuinar-nos aquest arròs tant bo!!!
- A l’HA TRAINERA, perquè els seus obsequis donen un toc més de tranquil·litat a aquesta cursa.
Quin SPA que tenen!!! Gràcies amics.
- A en IACOB i a la LAURA. Perquè la vostra energia il·lumina el tram nocturn de la Ultra Trail Naut
Aran, i perquè us heu quedat fins a la darrera cinta, ajudant amb tot el que heu pogut. Gràcies!
- A en PIKA i a la JUDIT, per haver-vos volgut involucrar en aquest projecte i donar-li gas amb la
creació de les banderoles, que heu convertit casa vostra amb un taller de manufacturació catalana, i
el vostre treball en la seu de rebuda de material de la Ultra Trail Naut Aran. Gràcies de tot cor
mestres!

- A en MARC TARRAU, alcalde de Bagergue, per ajudar-me amb tot el que ha pogut i deixar-me
emplenar de cintes el seu petit poble, sempre en època de rebuda del jurat de Viles Florides! Gràcies
Marc.
- A SPORTY, a en MARTÍ, perquè el seu disseny és tant atractiu que només canviant el color cada any
agrada més! Gràcies per vestir a tots els corredors/es de la Ultra Trail Naut Aran!
- A LICORS PORTET, a POSTRES DE MÚSIC, a HORMATGERIA TARRAU, perquè els bons tractes
han fet que sigui possible una bona bossa d’obsequis i sortejos per als guanyadors/es i tots els
corredors/es.
- A tot l’equip de FOTOGRAFIA, en especial a en PABLO BENEDITO, perquè fa 2 anys li deia a
Senterada que organitzaria una cursa de muntanya mentre fèiem fotos a les estrelles, i durant dos
anys consecutius ha captat les esteles de tots els corredors durant les arribades i al Village. Gràcies
Pablo!
- Al PAPA i a la MAMA, perquè m’ajuden amb tot el seu amor i força al bon desenvolupament del
Village. Ell volia fer la Short, ella vendre samarretes, i al final estaven els dos recollint mentre jo
dormia després de 72h sense tancar els ulls. Us estimo.
- A l’OSCAR RÚBIO, per haver reunit a un grup de gent tant ben parit, com han estat tots i cadascun
dels voluntaris. La teva motivació durant tot l’any i la teva constància ha aconseguit agrupar a més de
40 voluntaris. Gràcies!
- A tot l’equip de VOLUNTARIS, sense excepció, del primer a l’últim, per voler-se involucrar en un
projecte d’aquestes característiques: una cursa de muntanya al cor dels Pirineus, amb un rerefons
solidari, per ajudar al màxim de les nostres possibilitats a l’escola DUDHKUNDA HIMALAYAN BASIC
SCHOOL. En especial a tots aquells que han repetit, perquè demostren que s’estimen la natura i volen
fer una festa a cada avituallament, i que els corredors/es se sentin cuidats com si es trobessin a les
seves mames i papes després d’una dura jornada escolar!
- A l’equip d’ESCOMBRES, perquè no és gens fàcil desmarcar 55km d’una tirada, i ells ho van
aconseguir. No sabeu el pes que ens vau treure de sobre en comparació a l’any passat!
- A un gran grapa de monitors/es de Rosa dels Vents, en especial a en SERGI i en POL, per haver
escollit aquesta cursa per captar imatges de somni i fer realitat els seus.
- A CHIRIXZUMBA, a l’ESTER, per a fer que tot el Village ballés al ritme de la seva música. Vols
portar el Zumba a la Val d’Aran, i ja ho estàs aconseguint! Gràcies Chiri per voler formar part
d’aquesta festa i fer-la encara més gran!

- A tu, ANDREA, la meva estrella d’Àneu, perquè aquesta cursa no és res sense tu. Perquè si
companys com l’Arnau, en Iacob, o en Carlos (entre d’altres), veuen part de la feina que es fa durant
tot l’any, tu ho has vist tot: des de la creació dels estatuts de l’associació, els viatges a Lleida per
obtenir el NIF, les 1.000 visites al Christian de “La Caixa”, les reunions amb en Cesar, els diferents
tractes, les llargues converses per Skype amb el president de Fillers Nepal i els professors de l’Escola.
Dudhkunda Himalayan Basic School, i podria seguir nombrant. El teu suport incondicional és el meu
motor. Per ser la meva companya de viatge, perquè tot i no haver corregut cap Ultra com a
corredora, ja n’has viscut dues de més intenses com a organitzadora. Per fer-me costat cada dia i cada
nit, i per recolzar els meus projectes, que costen d’engegar, però fas que siguin de tots i amb tu els he
pogut fer realitat. Si la gent sàpigues tot el que hem viscut.. Gràcies.
- A TOTS i a TOTES aquells i aquelles que han fet possible d’una o d’altra manera que la Ultra Trail
Naut Aran 2018 fos possible, perquè un sol pot arribar més ràpid, però junts arribem més lluny!
- A tots i cadascun dels membres de PIRINEU MUNTANYA VIVA ASSOC. Per haver-me donat el
suport necessari per tal d’aconseguir fundar aquesta associació, que ara es nostra, i que amb la vostra
dedicació desinteressada aconseguirem arribar allà on ens proposem.

Molt cordialment,

Albert Pastor López
President de Pirineu Muntanya Viva assoc.
Director de cursa de la Ultra Trail Naut Aran

