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Esport i solidaritat per la natura s’uneixen a la 4a edició de l'Ultra
Clean Marathon, la cursa de recollida de residus entre Terrassa i
Barcelona
Shadid Ashraf amb un equip creat per joves extutelats , el veterà corredor Miquel
Pucurull, de 84 anys i un equip de mestres de les Escoles Vedruna en són alguns
dels participants
La present edició crearà un NFT commemoratiu que certificarà tot el plàstic
recuperat durant la cursa
La cursa més famosa de plogging se celebrarà l’11 de juny amb el recorregut de 60
km del Vallès a la Mediterrània

(Terrassa, 30 de maig de 2022). Aquest migdia s’ha presentat a l’Ajuntament de Terrassa la

quarta edició de l’Ultra Clean Marathon, un dels esdeveniments esportius més
originals que se celebren a Catalunya, caracteritzat per unir esport i consciència
ambiental, atès que corredors i corredores en ruta creuaran els camps del Vallès, la
serra de Collserola i el riu Besòs fins les platges de Barcelona, i durant tot el trajecte
aniran recollint els residus que trobin al seu pas (plogging), donant visibilitat a
aquesta problemàtica i convidant a un canvi de mentalitat.
La composició dels equips en aquesta 4a edició és rica en diversitat. Així ho ha explicat
a la roda de premsa l’aventurer i emprenedor Albert Bosch: “El dels ambaixadors és un

equip curiós, perquè s’hi integrarà una persona invident amb el seu guia, i el Miquel
Pucurull, un incansable corredor veterà de 84 anys, al costat del participant més jove,
un noi de 12”, Bosch ha afegit que entre d’altres equips, correran “En Forma Inspira”
que està liderat pel Shadid Ashraf, un jove d’origen pakistanès fundador d’ un projecte
solidari que motiva joves tutelats a córrer per afavorir la seva integració; o un equip de
mestres de les Escoles Vedruna que lliurarà el seu donatiu a l’Associació Hàbitats, que
treballa per la conservació dels rius”. Albert Bosch també serà a l’equip d’ambaixadors,
com l’any passat, amb l’atleta Erica Núñez.

Aposta per la restauració dels ecosistemes
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El plogging no és l'únic element que fa de l’UCM la cursa ambiental per excel·lència: de
fet es tracta, sobretot, d'una cursa solidària. Els esportistes esdevenen abanderats de
diverses causes ambientals. Cada equip corre per a una de les entitats ambientals que
treballen a Catalunya per la conservació de la natura, per la que té el propòsit
d'aconseguir una donació d'un mínim de 600€. El vincle entre corredors i entitats
ambientals és un dels elements més valorats de la cursa.
El Vallès, protagonista
La sortida serà a les a les 8 del matí del carrer d’Extremadura de Terrassa, a la
confluència de l’avinguda del Vallès, a les immediacions del CD Sant Cristòbal i aniran,
en direcció est, fins a l’Anella Verda.
Així, la coordinadora de l’UCM i directora de la Xarxa per la Conservació de la Natura,
Sandra Carrera, ha indicat que la cursa es fa entre Terrassa i Barcelona perquè “aquest

recorregut és representatiu dels grans ecosistemes i la gran biodiversitat que tenim a
casa nostra. Catalunya és el tercer país amb més biodiversitat de tota Europa, i només
la comarca de la Garrotxa alberga més biodiversitat que el Regne Unit, i això volem
posar-ho en valor”.
La cursa trepitjarà també els municipis de Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat, Rubí,
Santa Coloma de Gramenet i Barcelona. Els ajuntaments de totes aquestes
poblacions col·laboren en l’esdeveniment, coorganitzat per la Xarxa per a la
Conservació de la Natura, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona.
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”.
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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
Equips de 2 a 12 persones
La cursa es presenta per a totes aquelles persones amants de l'esport i de la natura.
Podran muntar equips, d'entre 2 a 12 persones, que hauran de distribuir-se els 60 km
en relleus de trams de 10 km, des de Terrassa a Barcelona. Cada 10 km entreguen i
classifiquen les bosses amb els residus recollits al tram, i es passen el relleu de la bossa
buida als nous membres de l'equip.
La intenció és que els runners puguin participar en equips compostos per amics o
equips d'empreses formats entre companys de feina. Les inscripcions ja són obertes.
“Mou-te pel Clima” , la festa a l'arribada a Barcelona
L'acollida dels ecorunners al punt d'arribada, al Parc de la Barceloneta, serà una festa
pel clima, que començarà amb accions de voluntariat ambiental a les platges i al mar
de Barcelona units a tallers i elements lúdics i festius per celebrar el canvi a una
forma de viure més sostenible.
Circuit internacional de plogging
El plogging és un fenomen internacional que apel·la a esportistes de tot el món. Tan
internacional com la pandemia de residus, problemàtica a la que cada corredor i
corredora vol fer front. Per això l’Ultra Clean Marathon formarà part del Campionat
Mundial de Plogging, que se celebrarà la tardor de 2022.
L’UCM és una iniciativa impulsada des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura,
xarxa d’associacions i fundacions sense afany de lucre dedicades a la conservació de la
natura, l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que compta
amb l'apadrinament de l'ecoaventurer Albert Bosch. És un esdeveniment dedicat a
tots els esportistes que estimen la natura i volen actuar per la seva conservació.

MATERIAL PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ
Fotografies i declaracions de la roda de premsa i material gràfic de la cursa a
https://ultracleanmarathon.cat/ca/premsa-2022/
ELS MITJANS INTERESSATS A CONCERTAR ENTREVISTES PODEU ADREÇAR-VOS A:
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Contactes de comunicació:
Xavier Codony 620 19 15 71
Anna Parisi 649671163
comunicacio@ultracleanmarathon.cat
Organització de l'UCM:
info@ultracleanmarathon.cat
www.ultracleanmarathon.cat
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