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Focalitzarem els nostres esforços en aconseguir una cursa única amb la màxima 
qualitat i una experiència inoblidable per a cada un dels participants.

Fer de cada un dels corredors el protagonista d'aquest projecte.

Integrar l'esportivitat i salut en el món del Trail. Tanmateix, apropar a les 
persones el respecte cap a la natura.

LA FORMA D'UP XIC
 

"No cal fer les coses extraordinàries sinó fer-les extraordinàriament bé"       
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QUÈ ÉS UP XIC FEST TRAIL?

CATALONIA KIDS 
CUP

L’esdeveniment  consisteix  en l’organització  d’un festival  esportiu de la modalitat de 

trail  que  dóna  importància  a  tot  el  públic.  L’esdeveniment  tindrà  lloc  a  l'entorn  

natural   de   la   població   osonenca   de   Sant   Hipòlit  de   Voltregà.  Una   zona  

muntanyosa poc coneguda i amb vistes espectaculars.

 

Estarà adreçat a corredors joves i adults  que vulguin gaudir d’una  jornada diferent 
fent  esport  i  salut  amb  família,  connectant  amb  l’entorn  natural  i  aprenent de 

professionals del trail running i les bones pràctiques. El festival inclourà dues curses 

de   la  modalitat  Vertical o  Crono - escalada  i,  paral·lelament  es  desenvoluparien 

varietat  de  serveis i  activitats  esportives i  d’entreteniment  per  a  nens,  xerrades 

d’esportistes  professionals  coneguts,  premis  i altres sorpreses més.

 
 

UP XIC

UP XIC FESTTRAIL
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La 1a lliga de curses de 

muntanya  infantils  de 

Catalunya.

FIRA VERTICAL

 FESTTRAIL



CATALONIA KIDS CUP
La Catalonia  Kids Cup és  el 1r campionat pensat  exclusivament per nens  de  5 a  16 

anys. Curses on els nens són els que corren I els pares  són els animadors.  Els  traçats 

estan  pensats segons  les  diferents  categories i edats dels nens i per   això els  pares 

no poden  acompanyar  als  nens  durant el  recorregut.  Cal destacar-ne  la  seva  alta 

participació, que compte al voltant de 300 atletes.

 

Està pensada  perquè  els  nens gaudeixin  corrent  mentre  aprenen  els  autèntics  

valors  del  Trail.  D’aquesta manera  les  curses  es  converteixen  en  una fantàstica  

excusa per  gaudir de l’esport en família alhora que  es  coneix  el territori català.

 
 

UP XIC FESTTRAIL

3



UP XIC 
És  una  cursa  vertical  i  cronometrada,  sortirà  de  Sant Hipólit de Voltregà i pujarà        

fins  a   Sant  Martí   Xic.  Completant   un  recorregut  de  4’5  km  amb   500  metres  

de desnivell positiu.  On  les  vistes  i  l'espectacularitat  del  recorregut  s'apoderaran  

de  cada corredor/a.

 

Les  / Els  atletes sortiran  individualment,  cada  30  segons  fins  a  un límit  de  120 

corredors. Només serà cronometrada la pujada! La baixada estarà degudament 
senyalitzada per un camí alternatiu al de pujada.

 

UP  XIC és   una  gran  oportunitat  per   a  totes  aquelles  persones  que  s’inicien  al 
trail running, ja que el  recorregut es fa  sense cap problema i passarà per uns racons 

del voltreganés  espectaculars, peró si  es volen posar a prova, també serà  una cursa 

perfecte per les seves característiques del recorregut i terreny.

 

                                                    Participació del 2018 : 85 atletes 
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Aquest 2019 la  segona edició  d'UP XIC  no  només  comptarà  

del   recorregut    original ,    sinó   que   també   proposa    3  

recorreguts infantils completament  diferents i  espectaculars  

dels quals disputaran  nens  d’entre  5  i  16  anys.   A més, com 

a  novetat  aquestes   curses   estaran   dins  del  calendari  del  
campionat  català  de  curses  de  muntanya  infantils  com és 

la Catalonia Kids Cup.  Al  matí  es  donarà  el  tret  de  sortida 

d' aquest  prova  i  a  la  tarda  la  cursa   absoluta,  Per   aquest  
motiu  rebrà  el  nom d'UP XIC KIDS.

 

 



RECORREGUTS I PERFILS 
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4500 M
500 +

 



RECORREGUTS I PERFILS 

UP XIC FESTTRAIL

UP XIC KIDS

6

MINI BENJAMÍ
650 M

54 +

PRE-BENJAMÍ
1430 M
148 +

BENJAMÍ
1900 M

175 +

ALEVÍ
3300 M

315 +

INFANTIL-CADET
4500
500 +



 FIRA VERTICAL
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Organitzarem una  fira  esportiva  de  trail running  donant rellevància al sector més 

jove, però  sense  discriminar a la població  adulta que hi vulgui participar. El festival 
serà una   experiència  única, molt  emotiva i enriquidora  per a tots els partíceps del 
nostre projecte  que  englobaria molt  més que les  dues curses de muntanya, ja que 

es  tindrien  en  compte  múltiples  varietats  d’activitats  i  serveis  complementaris- 

tirolines ,   escalada ,    cavalls ,    xerrades   d’esportistes    professionals    coneguts ,  

arrossada conjunta per a tots els públics i, durant tot un dia.

 

 
 



OBJECTIUS
En  primer  lloc,  donar  suport  als  infants  i  joves  esportistes  de  la  comarca  

d’Osona i de tot Catalunya que practiquen  les  curses  de  muntanya.  

 

Crear un esdeveniment atípic i extraordinari que generi impacte positiu al 
territori i a la imatge a la resta de comarques catalanes. 

 

Posar en valor la riquesa del patrimoni natural de la comarca, per tal que la 

població prengui  consciència  de  la  seva  preservació  en  les  generacions  

futures.
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PATROCINADORS I COL·LABORADORS
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