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PRESENTACIÓ 

El proper 13 de gener es durà a terme la NOVENA edició de la Mitja Marató de 
Muntanya de l’Albera, organitzada per la Unió Excursionista Llançanenca.  

Es tracta d’una clàssica dintre del circuit de mitges maratons del calendari 
gironí. La seva data, mitjans de gener,  anima que esdevingui la primera prova 
de la temporada pels participants.  

Un altre valor afegit i que, sens dubte és desmarca de la normalitat, és 

l’excel·lent ambient de cursa impulsat pel centenar de 
voluntaris de l’UELL Llançà. A cada control hi ha una gran 
representació de voluntaris que treballen per a què la cursa sigui molt més 
agraïda pels participants. En definitiva que el poble de Llançà és desviu per la 
Mitja Marató de l’Albera fet molt agraït per tots els participants de totes les 
edicions!   

Val a dir que en la darrera edició es van reunir un total de 500 
participants!  

Aquest any, la cursa tindrà lloc el 13 de gener i ve a ser el tret inicial de la Festa 
local de Sant Vicenç que s’inicien el 20 de gener. Aquesta iniciativa es farà 
conjuntament amb l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Llançà ja que un dels 
principals objectius d’aquest departament és donar a conèixer el magnífic 
paisatge de Llançà i el seu entorn a través de la pràctica de l’esport. 

LA RUTA 

L’itinerari que es proposa destaca per passar per: 

 Ermites romàniques del municipi: Sant Genís del Terrer, Sant 
Silvestre i Sant Martí de Vallmala. 

 El punt més elevat de Llançà: El Puig D’Esquers (605m) 
 El nucli  de Valleta 
 La serra del Socarrador amb vistes a la principals cales de 

Llançà, Empordà i part del Cap de Creus. 

 

 

 



                                                           
 

SEGUIM APOSTANT PER LA CURSA 10K 
Atenent a moltes propostes dels participants, aquest any es 
torna a apostar per oferir  una cursa de 10km! El recorregut 
seria connectar el primer tram  i darrer tram de la mitja 
marató a través de la emblemàtica muntanya de Puig 
Tifell.  

Un recorregut ràpid i divertit, val a dir que l’any passat va 
agradar moltíssim!!! 

CANVIS EN EL TRACK DE LA MITJA 
Per tal de donar un caire diferent a les anteriors edicions, 
enguany us proposem un canvi en la pujada final a Puig 
D’Esquers, segur que gaudireu encara més amb aquesta 
nova proposta!  

Finalment per motius aliens hem tingut que anul·lar la part 
de la Serra de la Baga d’en Ferran la qual inicialment us 
proposàvem. És en aquest sentit que  es tornarà a fer el 
corriol que es feia fins a aleshores, que va des de l’Ermita de 
Sant de Silvestre fins a la Caseta blanca dels caçadors.  

Cal destacar que aquest any, aquest corriol està més 
espectacular que mai amb el riu ple d’aigua i de vida!  

Veniu a provar aquest nou recorregut, quedareu encantats! 

Els itineraris estaran totalment marcats per l’organització 
amb cinta corporativa de la Unió Excursionista 

Llançanenca. 

El 100% de l’itinerari formen part de la xarxa Itinerannia!  

 

 



                                                           
 

PREMIS 

Hi haurà premi pels tres primers classificats per categoria masculina i femenina 
i, els tres primers de categoria masculina i femenina locals de la Mitja Marató 
(21km) i de la cursa 10k (10km). 

Tots els participants rebran: 

- Una samarreta corporativa de l’activitat. 
- Un entrepà i una beguda a l’arribada. 
- Possibilitat d’entrar en sorteig de nombrosos premis 
- Informació relacionada amb el turisme actiu de la zona del Cap de Creus i 

Costa Brava 
 

INSCRIPCIÓ ONLINE A:  
 

http://www.unioesxcursionistallancanenca.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 

PERFIL MITJA MARATÓ DE L’ALBERA: 21 km i 1.000 m D+ 
 
 

 
 
 
 

TROBAREU EL TRACK A: 
 

WIKILOC 
 

 9 ena MITJA MARATÓ DE 
L’ALBERA 

 
https://ca.wikiloc.com/rutes-cursa-de-muntanya/9ena-mitja-

marato-de-muntanya-de-lalbera-llanca-31484862 

 
 



                                                           
 

 
            PERFIL CURSA 10K DE L’ALBERA: 10km i 500 m D+ 
 

 
 

 
 

TROBAREU EL TRACK A: 
 

WIKILOC 
 

CURSA 10K DE L’ALBERA  
 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20864519 

 
 



                                                           
 

 



                                                           
 



                                                           
 

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE DE LA CURSA 

PER LA SORTIDA:  

- Es recomana aparcar al aparcament de l'Oficina de turisme i supermercat Eurospar 
(entrada de Llançà venint de figueres per la n-260). Des de l'oficina de turisme podreu 
anar a la Plaça Major a peu (300 metres).  

- La recollida de dorsals de les dues curses serà: 

Dissabte de 17h a 19h a l’APARCAMENT RAFEL ESTELA – DARRERA DE LA PLAÇA 
MAJOR- A L’ANTIC EDIFCI DELS BOMBERS I SEU ACTUAL DE L’UNIO EXCURSIONISTA 
LLANÇANENCA (A 50 METRES DE LA SORTIDA).  

Diumenge: de 6h30 a 8h30 a l’APARCAMENT RAFEL ESTELA – DARRERA DE LA 
PLAÇA MAJOR- A L’ANTIC EDIFCI DELS BOMBERS I SEU ACTUAL DE L’UNIO 
EXCURSIONISTA LLANÇANENCA (A 50 METRES DE LA SORTIDA). A partir de les 8.30h 
no es donaran més dorsals!!!!   

- A la Plaça Major i voltants disposeu de bars oberts a partir de les 7h el dia de la 
cursa. 

PER LES DUES CURSES (21KM I 10KM)  L’accés al box de sortida serà de 8h30 a 8h45! A LES 
8H45 JA NO ES PODRÀ ACCEDIR AL BOX DE SORTIDA- PER FALICITAR L’ACCÉS AL 
REGISTRE HAUREU DE PORTAR EL DORSAL VISIBLE FRONTALMENT!   

PER LES CURSES: 

- Serà obligatori que el dorsal sigui visible per a l’organització de cares als controls de 
pas i avituallaments. 

- Serà obligatori donar a l’arribada la targeta de pas que us farem entrega 
conjuntament amb el dorsal. Aquesta targeta de pas conté el codi de barres que 
servirà per computitzar el vostre temps de cursa. En cas de no entregar-la sereu 
penalitzats amb la desqualificació i 5€. 

- La senyalització serà a través de la cinta groga corporativa de la Unió Excursionista 
Llançanenca. Es reforçarà determinats trams amb indicacions al terra de guix. No es 
podran agafar drasseres ja que estarà tot controlat per la organització. Quedarà 
desqualificat el participant que creui camps per retallar uns metres. TOTALMENT 
INDISPENSABLE SEGUIR LES CINTES. 

- Es obligatori portar bidó, camel back, etc.. per gaudir dels líquids dels 

avituallaments. NO DONAREM GOTS. 

- No es podran agafar productes d’avituallaments que tinguin envoltori de plàstic o 
similar per tal d’evitar l’embrutiment de l’itinerari. En cas de voler llançar deixalla us 
preguem que ho feu en els controls pertinents. 



                                                           
 

- Per la seguretat dels participants no es podrà realitzar la cursa amb mascotes. 

DESQUALIFICACIONS: serà motiu de desqualificació:  
1.- No portar el dorsal visible 
2.- No fer la totalitat del recorregut a peu. 
3.- Invertir més de 6 hores en realitzar la prova. 
4.- Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general, o contra 
advertir la normativa vigent sobre prevenció d’incendis. 
5- Agafar drasseres. 
6- No presentar a l’arribada la targeta de pas. 
7- No segellar el full de ruta en tots els controls o passar-los fora de temps. 
 
 
CLASSIFICACIÓ: Tots els participants que inverteixin menys de 6 hores en 
realitzar el recorregut i no hagin estat desqualificats tindran la consideració 
de classificats. S’establirà una classificació ordinal basada en el temps 
recorregut.  
 
Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber a un control o trucar 
al telèfon que se’ls donarà al full de ruta. 
Pel sol fet d’inscriure’s, tot participant accepta el següent reglament. 
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova. 
Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comitè organitzador de la prova. 
 
ELS PARTICIPANTS HAURAN DE CUMPLIR LES NORMES DE CIRCULACIÓ VIÀRIA EN 
EL CASC URBÀ DE LLANÇÀ. LA ORGANITACIÓ JA TINDRÀ CONTROLS DE 
SEGUIMENT EN ELS PUNTS CONFLICTIUS.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
 

ALGUNS PUNTS EMBLEMÀTICS 
 

Les 3 ermites 

 
 

 
 

SERRA DE SUCARRADORS 



                                                           
 

 
Imatges de cursa 

 

 



                                                           
 

 
 
 



                                                           
 

 
 

 
 



                                                           
 

 
 
 

+ INFO:  
 

http://www.unioexcursionistallancanenca.com 
 

Tel: 972 38 08 55 
 

HORARI: dilluns a divendres de 10 a 18h 
Dissabte de 10 a 13h 

 
 

 
 

TROBA’NS AL FACEBOOK COM A MITJA MARATÓ DE L’ALBERA DE LLANÇÀ 


