Convocatòria de premsa

Dissabte 11 de juny es correrà la 4a edició de l’Ultra
Trail Marathon, la cursa per la natura amb 60 km de
trailruning i recollida de residus des de Terrassa a
Barcelona
SORTIDA: Dissabte 11 de juny a les 08,00 h
Terrassa, davant del CP Sant Cristobal (c/ Extremadura amb avda Vallès)
El proper dissabte, 11 de maig, a les 08,00 hores, l’Ultra Clean Marathon, la cursa
sostenible i solidària amb la natura, iniciarà la seva quarta edició sortint des de
Terrassa, per anar a endinsar-se en els camins de l’Anella Verda amb direcció a la
Mediterrània, a la platja de la Barceloneta.
L’UCM és una ultra marató per equips de 60 km en relleus de trams de 10 km en
modalitat de plogging, és a dir, corrents mentre es recullen residus. És una iniciativa
esportiva que té per objectiu implicar els esportistes en la conservació de la natura.
Cada equip, de fet, a banda de recollir residus dels espais naturals, ha d’aconseguir un
donatiu per una ONG ambiental que actua per la conservació de la natura a Catalunya.
La cursa a més a més posa en valor el que aporten els espais naturals i agraris d'un territori
densament poblat i urbanitzat, com l'Anella Verda de Terrassa, la Serra de Galliners,
el Parc Natural de Collserola, el riu Besòs i les platges de Barcelona.
Travessarà els municipis de Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat, Rubí, Santa Coloma
de Gramenet i Barcelona, per finalitzar al Parc de la Barceloneta, on es podrà gaudir de la
festa pel medi ambient “Mou-te pel Clima” mentre s'espera l'arribada dels ecorunners:
accions de voluntariat ambiental a les platges i al mar de Barcelona units a conferències,
tallers i elements lúdics i festius per celebrar el canvi a una forma de viure més sostenible.
La composició dels equips en aquesta 4a edició és rica en diversitat. Destaca “En Forma
Suunto Buff”, un equip 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; un
equip de mestres de les Escoles Vedruna que

lliurarà el seu donatiu a l’Associació

Hàbitats, que treballa per la conservació dels rius; o l’equip d’ambaixadors, integrat per 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, l’aventurer i emprenedor
Albert Bosch i l’atleta Erica Núñez.
L’Ultra Clean Marathon (UCM) és un esdeveniment esportiu i ambiental únic en la seva
categoria coorganitzat per la Xarxa per la Conservació de la Natura, l’Agència de
Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l’empresa Urbaser
i dels ajuntaments dels municipis per on transcorre.

INDICACIONS PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
•

Punts estratègics per obtenir bones imatges en entorns naturals:
Pi d'en Xandri
https://www.google.com/maps/dir//Pi+d'en+Xandri,+08173,+Barcelona/@41.466846,2.08
58425,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a496fbfea5e437:0x187fde30bb125096!2
m2!1d2.1005837!2d41.4674578!3e0

Entorn de la Torre de Collserola
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=41.54817348700273%2C1.99664758209
65135&z=12&mid=1a6AWTfmeTbznWgnlH0BC64iURlPjAZW3

Mirador de Torre Baró
https://www.google.com/maps/dir/41.4520577,2.1790161/41.4520269,2.1790595/@41.45
19009,2.1775731,18z/data=!4m2!4m1!3e0

Pont de la Ribera de Montcada
https://www.google.com/maps/place/Pont+de+la+Ribera+de+Montcada/@41.4747949,2.
1915657,1831m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4bc4a18f6381d:0x2fc01f8c6423b
0b0!2sAv.+de+la+Ribera,+08110,+Barcelona!3b1!8m2!3d41.480711!4d2.19001!3m4!1s0x1
2a4bc4e838d5f57:0x5367532f6866563d!8m2!3d41.4734084!4d2.1895127

•

Traçat i punts d’avituallament:
https://ultracleanmarathon.cat/ca/tracat-i-punts-davituallament/

•

Temps de pas aproximat dels corredors:

Activitats paral·leles
•

8h: Entitats com Surfrider, Open Arms, ICM Young Researchers, Club d’Immersió de
Biologia i moltes altres retiraran residus de l’aigua o de la sorra a les platges
de Barcelona: http://www.arc.cat/agendalcue/ucm.action

•

12,30h Mur de residus eliminats de les platges al Parc de la Barceloneta

•

Festa “Mou-te pel clima”: conferència de l’ economista ecològica Kate Raworth (11h)
sobre l’economia del dònut; dinar d’aprofitament (13h), tallers de natura i medi
ambient.

https://ultracleanmarathon.cat/ca/que-passa-al-punt-darribada-de-lultra-

clean-marathon-22/

Materials per a mitjans:
•

Imatges en brut i en HD de l’UCM disponibles a partir de les 13h del dia 11
de juny:
https://drive.google.com/drive/folders/1t8TtRR_CW2nwuiJL1AIkP3eQBNb59RlY?usp=s
haring

•

Fotografies de l’UCM disponibles a partir de les 13h del dia 11 de juny:
https://drive.google.com/drive/folders/1Pq8S3jrrEVe6xcs7mmVSDUgYi1kf1qkH?usp=s
haring

•

Dossier de premsa:
https://ultracleanmarathon.cat/wp-content/uploads/2022/05/UCM-22_dossierpremsa.pdf

•

Vídeo HD edició 2021:
https://drive.google.com/file/d/1cR4YvPu9AUHlVrVBzyX9ZeEapy4sbg8u/view

ATENCIÓ A MITJANS
Xavier Codony- 620191571
Anna Parisi- 649671163
comunicacio@ultracleanmarath
on.cat

