Arriba l'Ultra Clean Marathon:
la gran cursa solidària per la Natura.
La gran cursa solidària per la natura es correrà el 6 de juny.
L’Ultra Clean Marathon obre inscipcions el 20 de febrer.

A partir del 20 de febrer es poden fer les inscripcions a l'Ultra Clean Marathon, la
gran cursa solidària amb la natura. Enguany la participació és per equips, que
correran en modalitat de plogging des de Terrassa a les platges de Barcelona, i
aconseguiran fons per a causes ambientals.

Compromís amb la natura
La cursa se celebrarà dissabte 6 de juny, l’endemà del Dia Mundial del Medi
Ambient. Perquè de fet és l'esdeveniment esportiu més gran dedicat al medi
ambient.
L'Ultra Clean Marathon és una cursa ambiental perquè les persones corredores
recolliran els residus que troben durant el recorregut, perquè està organitzada
de forma sostenible, perquè en paral·lel a la cursa entitats i grups de voluntariat
realitzaran accions de voluntariat ambiental, i perquè es destinarà tota la
recaptació de les donacions a projectes de conservació de la natura d'entitats
ambientals.
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El traçat i la logística
El tret de sortida serà a Terrassa, en direcció al Parc Natural de Collserola. D'allà
s'arribarà al riu Besòs, que es resseguirà fins a la seva desembocadura i les
platges de Barcelona. En total, 60 km, a recórrer en modalitat non stop o per
relleus, en trams de 10 km.
Els equips
Els equips poden estar formats d'entre 2 i 12 persones, que poden córrer
íntegrament la cursa, o per relleus. En el moment de fer la inscripció hauran de
triar també la causa ambiental a on fer la donació solidària, establerta en un
mínim de 600 €.
Solidaritat amb la natura
La pàgina web de l'Ultra Clean Marathon presenta més de 40 entitats ambientals
que treballen preservant ecosistemes, protegint espècies, i defensant el medi
ambient a Catalunya. La seva és una tasca sovint desconeguda, que amb l'Ultra
Clean Marathon rep ara suport d'esportistes compromesos.
Puntuacions per temps, per residus i per valors naturals a Instagram
L'UCM és una cursa competitiva on puntuarà els temps dels corredors i les
corredores, però també altres elements, com el pes dels residus recollits, la
perillositat dels residus identificats, o la peculiaritat del residu trobat.
A més a més, les persones participants podran compartir a Instagram les seves
observacions sobre el medi natural, identificant impactes, positius o negatius, de
l'ésser humà sobre el medi.
A l'arribada, al moll de Marina, s'avaluaran tots els paràmetres recollits al
Reglament i durant la Festa Final s’otorgaran els premis a l'equip guanyador.

No només córrer: voluntariat ambiental i festa final
Al llarg de tot el recorregut els corredors i les corredores s’aniran creuant amb
grups de voluntariat convocats per les entitats ambientals, implicats en retirades
de residus abandonats: als camps i boscos, a les vores dels camins, a les platges,
els espigons i sota el mar.
A partir del migdia al Moll de Marina, al Port Olímpic de Barcelona, s’esperarà
l’arribada dels equips amb un Gran Festa dedicada al Medi Ambient: hi haurà
tallers, mostres, xerrades, fira d’entitats ambientals, refrigeri i animació.
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Complicitats per la defensa del Medi Ambient
L'Ultra Clean Marathon és un projecte fruit de la col·laboració de les entitats
ambientals de la Xarxa per la Conservació de la Natura, l'Agència de Residus i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Compta amb el patrocini principal de BBVA, que mostra el seu suport per fer de
l’UCM tot un exponent d’activitat esportiva, popular i sostenible, i que també hi
enviarà equips de corredors i voluntaris. També el d’Urbaser, organització que
ha acompanyat l’esdeveniment des de la seva creació, el 2018.
La iniciativa busca la complicitat de les persones i entitats esportives,
associacions de tots els àmbits, escoles, famílies, empreses compromeses i
qualsevol col·lectiu que es vulgui sumar a la defensa del medi ambient.
La d'enguany és la 3a edició.

Vic, 20 de febrer de 2020
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