
ELS DONATIUS RECOLLITS A CADA ETAPA 
DE L’ULTRA CLEAN MARATHON ANIRAN DESTINATS 
ALS SEGÜENTS PROJECTES DE CONSERVACIÓ.

TOTS ELS PROJECTES SÓN PROMOGUTS 
PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

Donatius 
per etapes 
Projectes i entitats involucrades



Osmon 
L’Associació Osmon treballa per combatre el canvi climàtic mitjançant la 
reforestació i la recollida de brossa

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Conservar és viure
El projecte Osmon és creat per un grup de joves universitaris de Lleida i segueix 
la filosofia de deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat. Mitjançant 
activitats de voluntariat recollim grans quantitats de brossa acumulada en la natura, 
alhora que fem créixer arbres per compensar la desforestació causada per l’ésser 
humà.

ETAPA 1 
5 MAIG 2019 
BCN > LLEIDA



Trenca 
L’Associació Trenca treballa per a la conservació de la biodiversitat i les 
espècies autòctones

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Conservació de la Trenca (Lanius minor) 
a Espanya
La Trenca és el vertebrat més escàs de la península. Actualment només crien 
entre una i quatre parelles, totes a Lleida. En aquest projecte es cria en captivitat, 
s’alliberen els joves i es fa seguiment del exemplars.

ETAPA 1 
5 MAIG 2019 
BCN > LLEIDA



CEA Alt Ter 
L’Associació Centre d’Eduació Ambiental Alt Ter promou la recuperació, 
conservació i difusió del l’entorn natural i del patrimoni històric i social.

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Recuperació i seguiment de les poblacions de 
cranc de riu de potes blanques al Ripollès
El projecte vol reforçar de les poblacions de cranc de riu de potes blanques, 
espècie amenaçada i en risc d’extinció, a través de l’alliberament de crancs criats 
en basses de reproducció. També inclou el seguiment de l’evolució de les poblacions 
locals i la lluita contra el cranc de riu senyal, espècie exòtica que amenaça les 
poblacions autòctones.

ETAPA 2 
6 MAIG 2019 
LLEIDA > 
RIPOLL



ANEGx 
L’Agrupació Naturalista i Ecologista de La Garrotxa (ANEGx) treballa per 
estudiar, divulgar, protegir i conservar la natura. Realitza activitats 
educatives per acostar la natura a la població escolar i adulta i fa campanyes 
de conscienciació ambiental.

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Rius amb vida, rius sense plàstics
El projecte és una campanya de descoberta i neteja dels ecosistemes fluvials i 
espais humits de La Garrotxa, on es combina la divulgació i coneixement de la fauna 
i flora amb la neteja de deixalles als llocs visitats. Les aproximacions es fan en 
bicicleta o a  peu per promocionar la mobilitat sostenible.

ETAPA 3 
7 MAIG 2019 
RIPOLL > 
OLOT



Associació de  Naturalistes 
de Girona 
L’Associació de Naturalistes de Girona té com a 
missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal 
de protegir el medi ambient, el territori i fomentar 
la justícia ambiental.

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Projecte de conservació de 
la bassa del Mas de la Torre
Les basses temporals són un dels ecosistemes amb 
major biodiversitat i més amenaçats del planeta 
Terra. La conservació d’aquests indrets és urgent, 
no només pels valors ecosistèmics que aquests 
representen sinó per la flora i fauna que hi habita. 
Rèptils, amfibis, macroinvertebrats, entre d’altres 
troben en les basses temporals un espai únic on 
desenvolupar la totalitat dels seus cicles vitals.

Associació La Sorellona 
L’Associació La Sorellona treballa en el disseny 
i realització de diverses activitats d’educació 
ambiental, que tenen com a objectiu principal la 
descoberta de la natura.

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Projecte Escanyagats
El projecte es centra en la conservació de l’espinós 
(Gasterosteus aculeatus), un peix emblemàtic dels 
nostres rius, així com els seus hàbitats i espècies 
acompanyants d’interès, sobretot herpetofauna i 
invertebrats.

ETAPA 4 
8 MAIG 2019 
OLOT > 
GIRONA



XATRAC 
L’Associació Xatrac té l’objectiu de donar a conèixer la natura i especialment 
el mar, per tal de despertar en les persones un sentiment d’estimació cap als 
ecosistemes naturals i així un despertar un desig de preservació.

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Conservació del litoral de Fenals
El projecte consisteix en realitzar accions destinades a la millora i conservació del 
litoral de Fenals, una de les poques zones de la Costa Brava on pinedes i mar es 
fusionen entre penyasegats. Les accions estan tant enfocades al bosc com al mar.

ETAPA 5 
9 MAIG 2019 
GIRONA > 
BLANES



PosidOnia 21 
L’Associació Posidònia 21 treballa per a la conservació i recuperació de l’àrea 
protegida de l’alguer de Mataró. 

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

preservació de la posidònia
La Posidonia oceanica és una planta superior marina endèmica de la mar 
Mediterrània. Les superfícies del fons que colonitzen s’anomenen praderies, 
herbassars o alguers. Són font d’aliment, refugi o zona de posta i cria per a moltes 
espècies. Per això i per la seva sensibilitat a tota mena d’alteracions ambientals 
causades per l’activitat humana, els alguers marins estan protegits tant per la 
legislació europea com per la del Govern Català.

ETAPA 6 
10 MAIG 2019 
BLANES > 
MATARÓ



Submón 
L’Associació Submón és una entitat que treballa per conservar la biodiversitat 
marina i per assolir un ús sostenible del medi marí, tot promovent un canvi 
en la relació de la societat amb el mar, amb actuacions in situ i utilitzant i 
transmetent coneixement. 

PROJECTE DESTINATARI DELS DONATIUS:

Projecte Dofins de Tramuntana
El canyó de Creus és una de les zones mediterrànies  en les que el fons marí 
alberga una major biodiversitat. També presenta una elevada densitat de dofí mular 
(Tursiops truncatus). El projecte avalua l’estat de la població de dofins i el grau 
d’interacció pesquera amb la flota d’arrossegament de l’àrea d’estudi.

ETAPA 7 
11 MAIG 2019 
MATARÓ > 
BCN



ORGANITZA PATROCINADORS


