Deu pobles de tota la comarca van
participar ahir a la campanya Mulla'¡
per l'esclerosi múltiple, una jornada que
cada cop és més popular al Maresme.
Durant tot el dia, centenars de ma-

resmenes van acudir a les seves respectives piscines municipals i mullar-se
per aquesta malaltia, que actualment
afecta a unes 4.000 persones a tot Catalunya. La recaptació de totes les pis-

cines s'enviara. a la fundació organitzadora de la campanya. La capital de
la comarca va presentar ahir el progralJ1a d'activitats més complert, amb
tota mena d'actes a la piscina del Cen-

tre Natació Mataró. Totes les poblacions estan disposades a repetir de
nou l'experiencia l'any que ve. La campanya s'organitza des .de l'any 1994
i té l'objectiu de sensibilitar la població.

Capbussada massiva per l'esclerosi múltiple
Deu poblacions de la comarca van
adherir-se ahir a la campanya
ELPUNT

• Mataró.- Nou piscines de la
comarca del Maresme van obrir
ahir les seves portes per solidaritzar-se amb la campanyaMulla '(
per l'escieTOsí múltiple. Els.maresmencs van anar més tard a la
platja per poder anar-se a banyar
a les piscines i col'laborar amb
la campanya, que s'organitza des
de l'any 1994. Arenys de Mar,
Argentona, Calella, El Masnou,
Malgrat de Mar, Mataró, Premia
de Mar, Sant Vicen~ de Montalt,
Tordera i Teia van ser els municipis que van adherir-se a la
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La recaptació de les piscines servira
per la investigació de la malaltia

jornada. En aquests pobles, els

jazz, danses africanes, rack, i una

veIns van anar de forma massiva

xocolatada.
Alcaldes i regidors també van
voler afegir-se a la jornada i van

a les piscines. La capital de la
comarca va presentar ahir el cartell més ampli d'activitats, a la
piscina del Centre Natació Mataró, amb una completa jornada
festiva que va comen~ar a les nou
del matí amb el txupínazo de sortida deis nedadors, i es va allargar
fins a quarts de nou del vespre
amb una gran banyada final. A
la piscina, que estava plena de
gom a gom, hi va haver fins i
tot una demostració de submarinisme, espectacles d'aerobic i

visitiar, en un mament

o altre

del dia, a les piscine~ deIs seus
respectius municipis.Es el cas de
Tordera, on l'alcalde, Joan Caries
Garcia,i els regidorsJosep Aregay
i Arma Palomé van anar a banyar-se a la piscina acompanyats
pels pallassos de l'Aula municipal
de Teatre del Clavé. També a
Teia, l'alcalde, Joan Castan, i altres' regidors es van mullar en
una jornada que va ser multitu-
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La jornada de solidaritat es va
completar amb actes lúdics i festius

dinilria i va aplegar gent de totes
les edats. A Arenys de Mar, la
majoria de regidors també van
acudir a la cita.
Per la seva banda, a Calella,
on la jornada es va celebrar a
la piscina coberta, es van organitzar diversos actes paraHels fins
a les dues del migdia. Fons municipals van indicar que en total
hi van participar unes 120 persones, menysqt¡e I'any passal.
L'objectiu del Mulla'( és sensibilitzar la població sobre la malaltia i recaptar fons que aquest
any es destinaran a la construcció

de tres centres de dia a Tarragona,
Girona i Lleida. A Catalunya, hi
ha unes 4.000 persones afectades
per esclerosi múltÍple, una malaltia del sistema nerviós central
que afecta el cervell i la medul·la
espinal i que interfereix en la capacitat del cervell per controlar
funcions basiques coro veure, caminar o parlar. En tots els pobles
van destacar la preocupació que
desperta aquesta malaltia entre
la població juvenil.(Aquesta informació ha estat elaborada per
Rut Martinez, Natilia Picó i Francesc Santiago)

