
Convocatòria de premsa

Presentació de la cursa per la natura Ultra Clean Marathon,
una ultra trail recollint residus que arriba a la seva 4ª edició.

Dimarts 10 de maig a les 13 h
Pavelló de la Mar Bella, Barcelona
_____

El proper dimarts 10 de maig a les 13 hores, a la terrassa del Pavelló d’Esports de la Mar Bella
(Av. Litoral 86-96 ) 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 passarà per aquest indret davant la platja de la Marbella.

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,
es vincula a 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, amb la presència dels
coorganitzadors, Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya, i Irma
Ventayol, directora de l’Oficina de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

També hi serà present Enric Sangrà, corredor de l’equip lleidatà Consciència pel Planeta, es
comptarà amb el missatge d’Albert Bosch, ambaixador de l’UCM i ecoaventurer que també
correrà l’11 de juny, i de Josep March, representant territorial de l’Esport de Barcelona.

La presentació es durà a terme al Pavelló d’Esports de la Mar Bella amb la col·laboració de
l'institut Barcelona Esports, que treballa per l’ambientalització dels esdeveniments esportius des
de l’Ajuntament de Barcelona. La cloenda serà a càrrec d’ Anna Barnadas, Secretària d’Acció
Climàtica de la Generalitat de Catalunya.
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