
 

 

Convocatòria de premsa 

 
Presentació de la 4a edició de la cursa per la natura Ultra 

Clean Marathon,  l’ultra trail de recollida de residus entre 

Terrassa i Barcelona 

Dilluns 30 de maig a les 12,30 h  

Sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat) 

 

 

El proper dilluns 30 de maig a les 12’30 hores, a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa 

(Raval de Montserrat) tindrà lloc la presentació de l’Ultra Clean Marathon, la cursa sostenible i 

solidària amb la natura. Es tracta d’un esdeveniment esportiu i ambiental únic en la seva 

categoria que l’11 de juny sortirà a les 8 del matí del carrer d’Extremadura, a la confluència de 

l’avinguda del Vallès de Terrassa per anar a endinsar-se en els camins de l’Anella Verda. L’Ultra Clean 

Marathon està organitzada per la Xarxa per la Conservació de la Natura, l’Agència de Residus 

de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l’empresa Urbaser i la col·laboració de 

l’Ajuntament de Terrassa i de la resta d’ajuntaments dels municipis per on transcorre. 

La carrera és una ultra marató de 60 km en modalitat de plogging, és a dir, corrents mentre es 

recullen residus. És una iniciativa esportiva que té per objectiu implicar els esportistes en la 

conservació de la natura. Cada equip, de fet, a banda de recollir residus dels espais naturals, 

ha d’aconseguir un donatiu per una ONG ambiental que actua per la conservació de la natura a 

Catalunya, 

La presentació anirà a càrrec de Sandra Carrera, directora de la Xarxa per la Conservació de la 

Natura, organització sense afany de lucre impulsora de la cursa, Albert Bosch, corredor i 

ambaixador de l’Ultra Clean Marathon, Carles Caballero i Miguel Àngel Moreno, regidors de Medi 

Ambient i Esports, respectivament, de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

La presentació es durà a terme a la sala de Premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de 

Montserrat). 

 

ATENCIÓ MITJANS 

Xavier Codony- 620191571 

Anna Parisi- 649671163 

comunicacio@ultracleanmarathon.cat 
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