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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 de CO2).
• 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
A més, l’UCM formarà part del circuit mundial de plogging " World Plogging Championship"
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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).
PER QUINA CAUSA CORREREU?
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.
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Edicions anteriors
En l’edició de 2021, els 24 equips participants van recórrer els 60 quilòmetres entre Terrassa 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 Run Qlikkies 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.
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.
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Perfils en línia de l’UCM
Perfil a Facebook: ultracleanmarathon
Perfil a Twitter: @UCMarathon
Perfil a Instagram: ucmarathon
Perfil aYoutube: Ultra Clean Marathon

#UCM2022

Les dades de l’UCM 2021
Participació
24 equips
217 corredors

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

Repercussió
75 publicacions
• El Periódico
• El Punt AVUI
• Sport
• Segre
• TV3
• BTV
•

Vídeos resum de l’Ultra Clean Marathon 2021:
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Servei de Premsa UCM

Informació UCM

comunicacio@ultracleanmarathon.cat

info@ultracleanmarathon.cat

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

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

ultracleanmarathon.cat
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