
 
 

Nota de premsa 

 

Èxit de la tercera edició de l’Ultra Clean Marathon que ha 
permès recollir prop d’una tona de residus 

 

Els equips Salomon, Run Qklikkes i Recyduo, guanyadors de el repte esportiu i 
mediambiental que s’ha celebrat avui, Dia Mundial del Medi Ambient 

 

La tercera edició de l’Ultra Clean Marathon que s’ha celebrat al llarg de la jornada d’avui 
coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient ha estat un èxit absolut, tant pel que fa a la 
participació d’equips -24 en total amb un total de 280 corredors- com per quantitat de 
deixalles recollides: prop d’una tona.   

A les 7 del matí puntualment ha començat la prova a Terrassa. Des del punt de vista esportiu, 
l’equip de Salomon ha marcat molt bon ritme i ha arribat a Moll de Marina poc abans de les 12 
del migdia amb un temps de 4 hores 40 minuts i 4 segons i 27 quilos de deixalles recollits i s’ha 
emportat el reconeixement a l’equip més ràpid. El segon equip en arribar ha estat Klassmark 
amb un temps de 6:41:43 i 38 kgs i els tercers Consciència pel planeta amb 7:41:50 i 35,5 kgs 
de residus recollits. L’equip Run Qklikkes han guanyat el premi al major número de quilos de 
deixalles recollits amb 76 i l’equip Recyduo el premi a la fotografia. Tots ells han rebut un 
reconeixement i una cistella gentilesa de Veritas.  

La tercera edició s’ha pogut celebrar avui i ha servit de cloenda de la sisena Setmana de la 
Natura. L’any passat, la pandèmia provocada per la SARS-CoV-2 va obligar a suspendre 
l’esdeveniment esportiu i mediambiental. Aquesta tercera edició ha portat novetats 
importants com la concentració de l’activitat en un sol dia i la participació d’equips que han 
apadrinat diverses causes mediambientals d’entitats del territori: Adenc, Associació Hàbitats, 
Ecoserveis, Fundació Ent, Fundació Rivus, Fundació Vincles, Osmon, Paisatges Vius, Posidonia 
Green Project, Posidonia 21, Projecte Boscos de Muntanya, Sèlvans Associació, SEO BirdLife, 
Sufrider i Submón.  

 

Accions de neteja 

Paral·lelament al desenvolupament de la cursa s’han dut a terme nombroses accions 
d’educació mediambiental al pas del recorregut i tasques de neteja. A primera hora del matí 
300 voluntaris s’han aplegat a les platges de Barcelona per dur a terme neteges en superfície i 



 
subaquàtiques gràcies a la participació d’equips de submarinistes. Aquesta neteja de platges 
ha permès recollir més d’una quarantena de quilos de vidre, 14 de paper, 12,2 de plàstics, 29,5 
de tovalloletes, 5,9 de burilles, 24 de llaunes o 20 d’envasos lleugers, entre d’altres. Entre els 
residus recollits al llarg del recorregut destaquen diferents tipus de carretons, trossos de sofà, 
uralita o una garrafa amb oli de cotxe, entre d’altres.   

 

Alliberament d’un xoriguer 

La cloenda de l’Ultra Clean Marathon s’ha celebrat a Moll de Marina i s’ha pogut seguir en 
directe per streaming per facilitar la participació virtual i poder complir amb les mesures Covid-
19, necessàries. En el decurs de la cloenda, a més de lliurar-se els guardons, s’ha alliberat un 
exemplar de xoriguer comú que fou trobat el 20 de juny de l’any passat a Palau Solità i de 
Plegamans i que ha estat ingressat el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa.  

 
L’Ultra Clean Marathon és un repte esportiu i mediambiental organitzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, la Xarxa de Conservació de la Natura i l’Ajuntament de Barcelona amb 
l’objectiu de fomentar la conscienciació i la mobilització ciutadana, promoure mesures de 
conservació de la natura –mitjançant la difusió de projectes que les entitat ambientals 
desenvolupen arreu del territori-, i recollir residus durant la cursa. Compta amb el patrocini de 
BBVA i Urbaser.  
 
 
Més informació: 

- Raimon Sastre: 635 66 03 80 
- Gemma Moncho: 621 20 16 40 


