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UCM: Una cursa solidària amb la natura

Trail running en format plogging 2022

L’Ultra Clean Marathon (UCM) és un gran repte esportiu i ambiental. Vol activar la consciència ambiental entre
les persones esportistes, i apel·lar a la seva capacitat d’acció per la natura. Per això l’UCM és una cursa on es
corre, es recullen residus abandonats als espais naturals (plogging), es coneixen els problemes ambientals en
cada punt d’avituallament i es dóna l’import de les inscripcions a projectes de conservació de la natura i defensa
del medi ambient.

A més a més, la cursa s’organitza de forma sostenible per contribuir a promoure les curses i activitats esportives,
solidàries i alhora sostenibles.

Seguint el format estrenat en l’edició de l’any passat, l’UCM pretén establir-se en aquesta quarta entrega com a
referent de curses de plogging al nostre país. En la darrera edició, els 24 equips participants van recollir en els 60
quilòmetres de recorregut entre Terrassa i Barcelona gairebé una tona de residus.

Data: 11 de juny de 2022, coincidint amb la festa “Mou-te pel Clima” al punt d’arribada
Duració de l’esdeveniment: de les 8:00 h. a les 20:00 h. (aproximadament).
La cursa de l’UCM, que arrenca a Terrassa i finalitza al Parc de la Barceloneta, proposa un recorregut de
60km dividits en sis trams i en una única modalitat: running en format plogging (recollir residus del recorregut
mentre es corre). Es proposen dos formats de cursa:

• Non-stop: Els equips corren junts tot el traçat.
• Per relleus: Els integrants de l’equip es reparteixen els trams de la cursa.

Els equips han d’estar formats per un mínim de 2 corredors i un màxim de 12. La inscripció a la cursa és gratuïta
però amb una condició indispensable per poder participar-hi. Els equips han de fer una donació de, com a mínim,
600 euros a una de les entitats ambientals sense ànim de lucre que proposa l’organització de l’UCM. Les persones
interessades en participar a la cursa disposen d’una relació d’entitats ambientals en aquest enllaç.

https://ultracleanmarathon.cat/ca/tracat-i-punts-davituallament/
https://donantambiental.cat/projectes/
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Una cursa esportiva
La cursa té un recorregut total de 60 km. S’iniciarà aTerrassa i passa per Sant Cugat, el Parc Natural de Collserola, cap
al riu Besòs i les platges de Barcelona. La cursa finalitzarà al Parc de la Barceloneta de Barcelona.

El recorregut de la cursa i la ubicació exacte dels punts d’incorporació / avituallament es podrà consultar aWikilok,
Komoot i Google Maps. Els corredors també podran geolocalitz els residus voluminosos amb l'app Litterati.

A continuació us descrivim el detall dels 6 trams que formen el recorregut total. Podeu consultar cada tram al wikilok,
de forma individual:

• Tram 1 (0 – 13 km).Terrassa ( CP Sant Cristobal )– Rubí (Turó de Can Rosell)

• Tram 2 (13 – 23 km). Rubí – Sant Cugat (Parc de la Pollancreda)

• Tram 3 (23 – 34 km). Sant Cugat – Parc de Collserola (zona Font de Ribas))

• Tram 4 (34 – 45 km). Parc de Collserola – Casa de l’Aigua de laTrinitat Nova

• Tram 5 (45 – 51 km). Casa de laTrinitat Nova- Riu Besòs (Parc de Can Zam)

• Tram 6 (51 – 60 km). Rius Besòs (Parc de Can Zam) – Parc de la Barceloneta (Barcelona)

Tal i com estableix el reglament, al final de cada tram s’ubica un punt d’avituallament, en el que es podrà realitzar la
incorporació / canvi de corredors (en cas de córrer la modalitat de relleus). Des de la organització s’han seleccionat
punts en els que existeix transport públic proper, per facilitar la logística dels equips.
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Una cursa sostenible
A continuació us expliquem què fa que l’Ultra Clean Marathon sigui considerada una cursa sostenible:

• El recorregut no està marcat amb cap tipus de mitjà de senyalització. Els corredors poden seguir el recorregut
fent ús de dispositius mòbils de geolocalització (telèfons mòbils, rellotges, GPS, etc..)

• En el disseny del recorregut no es passa per zones naturals on s’hi trobin espècies sensibles, evitant que la cursa
tingui un elevat impacte ambiental.

• No s’entrega cap tipus de bossa corporativa al corredor ni material publicitari.

• Es facilita un got reutilitzable per fer-lo servir als avituallaments.

• Als avituallaments es minimitza la generació de residus: s’eviten productes envasats de forma individual i es
facilita aigua emmagatzemada en dipòsits (evitant les ampolles individuals). A més s’ofereixen diversos
productes locals i de proximitat

• Els dorsals són fets de paper (material reciclable)

• A la sortida i a l’arribada l’arc és fet amb fusta, evitant la generació de més residus de difícil degradació.

• Els corredors recullen residus que es troben durant el recorregut i els entreguen als punts d’avituallament.
Aquests són classificats seguint els criteris de recollida selectiva, conscienciant sobre la problemàtica.

• Els punts d’avituallament (que també són punts d’incorporació i/o sortida dels relleus) estan ubicats en espais
on fàcilment s’hi arriba en transport públic (fomentant-ne el seu ús per reduir les emissions deCO2).

• El recorregut passa per espais naturals d’interès, sensibilitzant als corredors sobre la necessitat de preservar els
espais per on transcorre la cursa, gràcies a la participació d’entitats locals amb accions educatives.

• A la reunió informativa prèvia a la cursa, es demanarà als corredors que es comprometin a tenir una correcta
conducta ambiental durant la cursa (no cridar, no sortir dels camins, no fer dreceres, no llençar escombraries,
respectar la flora i fauna, etc..), fent firmar el compromís / decàleg del ecorunner

Amés, l’UCM formarà part del circuit mundial de plogging "World PloggingChampionship"
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Una cursa solidària
L’Ultra Clean Marathon no és una cursa qualsevol, ja que recull donatius per destinar-los a causes ambientals de
Catalunya.

• Per participar cada equip ha de realitzar un donatiu mínim de 600€, que anirà destinat íntegrament a la causa
ambiental que esculli.

• A Catalunya hi ha diverses entitats ambientals que treballen per a la millora de la natura: protegeixen una
determinada espècie de flora o fauna, conserven un espai determinat pel seu elevat interès ecològic o restauren
espais que han estat degradats.

• A la web Donant Ambiental podeu consultar totes les causes a les quals podeu destinar el vostre donatiu (n’hi ha
més de 50!). Amb el buscador podreu filtrar les causes segons els hàbitats (hàbitats terrestres, hàbitats aquàtics,
hàbitats marins i litorals, fauna) o segons la comarca a la quals s’ubiquen.

• També podeu consultar les causes al dossier de causes (arxiu PDF).

PERQUINACAUSACORREREU?

La web Donant Ambiental és un portal de donacions promogut per la Xarxa per a la Conservació de la Natura, entitat
co-organitzadora de l’UCM.

https://donantambiental.cat/projectes/
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Equips UCM i causes ambientals
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Equips UCM i causes ambientals
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Equips UCM i causes ambientals

Equips destacats

• “En Forma Suunto Buff” és un equip liderat pel ShadidAshraf, un jove d’origen pakistanès fundador d’un projecte solidari que motiva joves
tutelats a córrer per afavorir la seva integració.

• L’equip d’ambaixadors de l’UCM estarà format per un corredor invident acompanyat per un guia, elMiquel Pucurull, un incansable corredor
veterà de 84 anys, al costat del participant més jove, un noi de 12, l’aventurer i emprenedor Albert Bosch i l’atleta Erica Núñez.

• Un equip de mestres de les EscolesVedruna lliurarà el seu donatiu a l’Associació Hàbitats, que treballa per la conservació dels rius.

https://www.instagram.com/shahidashraf.k/
https://twitter.com/Pucurull
https://albertbosch.info/
https://www.instagram.com/erikamovico/
https://%E2%80%A2%20https://vedrunacatalunya.cat/estrena-ultra-clean-marathon/
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Mapa del recorregut

Temps de pas aproximat

• Tram 1 (0 – 13 km).Terrassa ( CP Sant Cristobal )– Rubí (Turó deCan Rosell)

• Tram 2 (13 – 23 km). Rubí – Sant Cugat (Parc de la Pollancreda)

• Tram 3 (23 – 30 km). Sant Cugat – Parc deCollserola (Can Ribes)

• Tram 4 (30 – 46 km). Parc deCollserola – Casa de l’Aigua de laTrinitat Nova

• Tram 5 (46 – 51 km). Casa de laTrinitat Nova- Riu Besòs (Parc deCan Zam)

• Tram 6 (51 – 64 km). Rius Besòs (Parc deCan Zam) – parc de la Barceloneta
(Barcelona)

Per a mes informació del recorregut i els punts d’avituallament podeu
onsultar la web de l’UCM

Es pot seguir la cursa en directe via https://tracktherace.com/es/eventos-deportivos/trail-running/ultra-clean-marathon/carrera

https://www.wikiloc.com/running-trails/ucm-tram-1-terrasa-rubi-74811323
https://www.wikiloc.com/running-trails/ucm-tram-2-rubi-sant-cugat-74811389
https://www.wikiloc.com/plogging-trails/ucm-tram-3-sant-cugat-collserola-102947632
https://www.wikiloc.com/plogging-trails/ucm-tranvia-4-collserola-casa-de-laigua-102947661
https://www.wikiloc.com/running-trails/ucm-tram-5-casa-de-laigua-can-zam-74811585
https://www.wikiloc.com/plogging-trails/etapa-6-ucm-104327785
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NFT commemoratiu

Una novetat d'aquesta edició de l’UCM és que incorporarà la tecnologia
BLOCKCHAIN per aportar valor tant a l'esdeveniment com a les
diferents causes ambientals que hi participen.

Gràcies a la col·laboració amb l'empresa PLASTIKS, un cop finalitzi la
carrera es crearà un NFT commemoratiu de la UCM (representat per
una imatge artística de la mateixa) que es posarà a subhasta al perfil de
la UCM dins del Marketplace de Plastiks. El comprador que adquireixi
aquest NFT haurà de comprar un certificat de compensació del plàstic
recuperat durant la carrera. A més, es proposarà als equips si volen crear
un NFT amb una imatge de cada equip participant a la cursa per posar
també a subhasta.Tots els possibles beneficis de la subhasta aniran
destinats a les causes ambientals de la cursa. “Amb això -ha comentat
Albert Bosch-, no només pretenem demostrar que la innovació té lloc
amb la sostenibilitat, que la té, i molt, si no que volem ajudar a les
entitats ambientals a que busquin factors de creació de valor”.

PLASTIKS és un Market Place de certificats garanties de recuperació i
reciclatge de plàstic que, gràcies a la tecnologia Blockchain, ajuda a la
sostenibilitat ambiental generant valor per a tots els actors del circuit de
producció, recuperació i reciclatge de plàstic.
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Edicions anteriors de l’UCM

En l’edició de 2021, els 24 equips participants van recórrer els 60 quilòmetres entreTerrassa i
Barcelona, en modalitat de plogging, que han servit per recollir gairebé una tona de residus entre els
24 equips participants, l’activitat de neteja al Pi d’en Xandri (Sant Cugat) i la neteja de les platges, els
espigons i el fons marí de Barcelona a primera hora del matí gràcies a diverses organitzacions.

El premi a l’equip més ràpid se’l va endur Salomon amb un temps de 4 hores 40 minuts i 4 segons.
L’equip que va recollir més residus va ser RunQlikkies amb 76,37 quilos i Recyduo es va endur el premi
a la millor fotografia. Gràcies als donatius dels equips es van recaptar un total de 15.800€, que es
repartiran entre les entitats i contribuiran a la protecció de boscos, rius o del mar.

Menció especial es mereix l’UCM Team, format pels ambaixadors de la cursa, Albert Bosch i Erika
Nuñez que van fer el recorregut complet, així com l’equip Salomon que a més, van completar la
cursa en menys de 5 hores. Per altra banda, Klassmark va presentar un equip 100% femení que va
completar la cursa amb el segon millor temps i van recollir quasi 40 quilos de residus.

En els punts d’avituallament es va comptar amb diferents patrocinadors que van aportar material
bàsic pel desenvolupament de la cursa; es van organitzar diverses activitats paral·leles destinades a
un públic familiar i es va fer un programa en directe retransmès per Youtube, presentat pel
periodista Pere Renom per on van passar diversos convidats i reportatges.

En aquest enllaç es pot consultar tota la informació sobre l’Ultra Clean Marathon 2021, així com les
entitats ambientals i les classificacions per temps real i per kgs de residus.

2019 i 2018: diferent format

A l’UCM de 2019 es va dur a terme una volta a tot Catalunya a través de 7 activitats esportives
diferents: caiac, bicicleta i running, amb activitats de neteja a les platges barcelonines. Finalment,
l’edició de 2018 va constar de set maratons en set dies.

https://ultracleanmarathon.cat/ca/exit-de-la-3a-edicio-de-lultra-clean-marathon/
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Activitats paral·leles

Familiars i amics de les persones corredores i públic de la cursa estan convidats a gaudir de les diverses activitats relacionades amb el medi
ambient i el clima, mentre esperem l’arribada dels ecorunners i els rebem amb tots els aplaudiments i el reconeixement que mereixen.

http://www.arc.cat/agendalcue/ucm.action
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Neteja de platges
Com en les anteriors edicions, l’Ultra Clean Marathon organitza la neteja de residus en 9 platges de Barcelona
durant el matí del mateix dia 11 de juny. Aquestes accions de neteja les podran dur a terme totes les persones que
vulguin participar-hi de forma voluntària i es duran a terme durant el matí del dia de l’UCM, de forma simultània
a la cursa de plogging, a partir de les 8h, i aniran a càrrec d’entitats com Surfrider, OpenArms, ICMYoung
Researchers, Club d’Immersió de Biologia i moltes altres. Les activitats de neteja al llarg dels espigons, les platges
i el fonsmarí de Barcelona finalitzaran al Parc de la Barceloneta.

Amb els residus recollits pels voluntaris a les platges, al fons marí i aquells que hagin anat trobant els corredors al
llarg del recorregut de l’UCM es durà a terme una caracterització i es construirà unmur de deixalles. L’objectiu és
posar en relleu la gran quantitat de residus abandonats que arriben al mar i que embruten el nostre fons marí.
Gràcies a aquesta feina de caracterització dels residus serà possible identificar-los i classificar-los en categories: els
més comuns, els més curiosos, els més perillosos per al medi ambient, etc.

Trobareu totes les accions previstes a http://www.arc.cat/agendalcue/ucm.action

Cicle ‘Transicions: Debats per a una nova economia

Conferència de l’ economista ecològica Kate Raworth (11h) i aprendre què és l’economia del
dònut.

Kate Raworth és una economista ecològica i creadora del concepte Dònut, que desenvolupa al
llibre que va publicar el 2017, traduït a més de 20 idiomes, L'economia del dònut: set formes de
pensar com un economista del segle XXI en què proposa un noumodel econòmic que, en lloc de
cercar la riquesa financera sense fi, tingui com a objectiu satisfer les necessitats de totes les
persones dins dels recursos del planeta.

http://www.arc.cat/agendalcue/ucm.action
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Dinar d’aprofitament
El malbaratament alimentari és molt més que un problema de residus; és malbaratament
de recursos naturals, d’energia, d’hores de treball i una qüestió d’ètica. Amb tots els
aliments que es llencen al llarg de la cadena alimentaria, es poden alimentar moltes
persones. Vols veure-ho? Participa com a voluntari/a al dinar de sobrats amb la Plataforma
Aprofitem els Aliments o inscriu-te per dinar.

Tallers de natura
i medi ambient

Quina vida hi ha al mar?Quins ocells viuen a l’àrea
metropolitana?Què passa amb l’aigua i com fem
la mobilitat més sostenible? Què fem amb les
restes orgàniques? I amb la roba vella?

Totes activitats al Parc, mentre esperes l’arribada
del teu equip!

Descobreix que fan les entitats i escoles barcelonines pel clima i el mediambient i
les “10 bones idees per canviar el món” que proposen enguany.

Barcelona+Sostenible és la xarxa de més de 1.800 organitzacions compromeses
amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen
col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn.

Què fan les entitats de
Barcelona mes sostenible?
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Perfils en línia de l’UCM

Perfil a Facebook: ultracleanmarathon

Perfil aTwitter: @UCMarathon

Perfil a Instagram: ucmarathon

Perfil aYoutube: Ultra Clean Marathon

Participació

Les dades de l’UCM 2021

24 equips
217 corredors

75 publicacions
• El Periódico
• El PuntAVUI
• Sport
• Segre
• TV3
• BTV
•

17 accions de voluntariat
ambiental
300 persones voluntàries
994 kg recollits
• 139 kg vidre
• 266 kg envasos
• 633 kg altres

Residus Repercussió

Vídeos resum de l’Ultra Clean Marathon 2021:

#UCM2022

https://ultracleanmarathon.cat/ca/
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Organitzen:

Els patrocinadors de l’UCM

L’empresa URBASER te per missió millorar les condicions de vida dels ciutadants i de les
futures generacions,per garantint-ne l’accés a recursos naturalsbàsic iminimitzant l’impacte
ambiental del progrés humà.
Urbaser facilita equipaments per la gestió dels residus.
La col·laboració amb l’UCM és part d’aquest compromís.

Mitjà col·laborador:
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Col·laboren:
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Servei de Premsa UCM

comunicacio@ultracleanmarathon.cat

Xavier Codony: 620 19 15 71
Anna Parisi: 649 67 11 63

ultracleanmarathon.cat

Informació UCM

info@ultracleanmarathon.cat

Sandra Carrera: 605 56 11 37
Anna Parisi: 649 67 11 63


