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Comarques

Girona es mulla per l’esclerosi múltiple
 La Piscina Municipal de la Devesa va acollir ahir la campanya anual per sensibilitzar els ciutadans sobre la malaltia
MARC MARTÍ

GIRONA | CELESTE JUAN

Ahir es va celebrar la campanya
«Mulla’t per l’esclerosi múltiple»,
organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, i diverses piscines
de Girona i de la província es van
sumar a l’acció solidària. El projecte pretén conscienciar la població sobre la patologia, donarla a conèixer i lluitar contra ella.
A la Piscina Municipal de la
Devesa de Girona, a les  del
migdia, més de  persones van
llançar-se a l’aigua en suport als
afectats. L’objectiu era que saltessin més assistents que en l’edició
passada, per batre el rècord. A la
piscina hi havia diverses persones
amb esclerosi múltiple, segons va
informar la coordinadora de la
campanya, Maria José Muñoz. Un
dels símptomes més greus que
pateixen els afectats per la malaltia és la fatiga, i la calor els produeix molèsties, per això no hi havia
gaires persones implicades a l’esdeveniment.
Els assistents també podien solidaritzar-se amb la causa fent
una aportació econòmica o comprant a l’estand ubicat a la piscina
algun dels productes de marxandatge de la campanya (tovalloles,
gorres, camisetes...), els quals oscil·laven entre els  i els  euros.
Amb els fons recaptats es vol donar suport a la investigació de la
malaltia i oferir serveis per a les
persones que la pateixen.
L’acte va comptar amb la presència de la regidora de Salut de
l’Ajuntament, Eva Palau, i amb la
d’altres personalitats, com la primera tinenta d’alcalde, Sílvia Paneque. La coordinadora de la

A l’acte central de la piscina
de la Devesa hi van participar
més de 150 persones en
suport als afectats
Aquest any els padrins han
estat els germans Torres,
l’actor Bruno Bergonzini i la
periodista Elisenda Roca

campanya va voler mostrar el seu
agraïment en afirmar: «vull donar
les gràcies a totes aquelles persones que, d’una manera o d’una altra, s’han implicat en el projecte.
Si una persona parla i una altra l’escolta, es dóna a conèixer la malaltia». També va afegir que la piscina de la Devesa estava plena de
gent i «feia un goig impressionant».
A Girona es van sumar a la iniciativa quatre piscines en total: la
de la Devesa, la de Palau, la del
Complex Esportiu de Sant Ponç
(GEiEG) i la de Can Gibert del Pla.
Destaquem, per exemple, que al
Club Natació Olot es podien fer
metres nedant per contribuir amb
la causa o que a la piscina de Vilablareix s’ha realitzat el salt multitudinari, jocs a l’aigua per a tothom, un aperitiu solidari i una sessió de zumba.
Aquesta campanya fa més de 
anys que es porta a terme i, en
aquesta edició, la imatge de la
jornada l’han realitzat joves estudiants d’escoles de disseny i creatius amb Síndrome de Down i
autisme, els quals també han volgut sumar-se a la lluita contra l’esclerosi múltiple.

Tres hores tancats al tren
entre Blanes i Malgrat per
un atropellament mortal
BLANES | ACN/DdG

Un atropellament mortal va obligar el dissabte passat al vespre a
tallar la circulació de trens entre
Blanes i Malgrat de Mar. Segons
Renfe, l’incident es va produir a l’altura de Tordera, cap a quarts de set
de la tarda i va afectar la circulació
de trens de la línia R. La companyia ferroviària va establir un servei alternatiu per carretera per als
passatgers afectats per aquest atropellament.
A aquesta incidència, que va ser
un suïcidi, s’hi va sumar un incendi
de canyes que va obligar a tallar el
subministrament elèctric entre
Pineda de Mar i Maçanet de la Selva i a desviar el trànsit de vehicles
de la carretera que va de Malgrat
de Mar a Blanes, per tal que els
Bombers de la Generalitat poguessin treballar amb seguretat. El foc

va començar a quarts de vuit de la
tarda a l’altura de Malgrat de Mar
i, segons Renfe, cap a un quart de
deu de la nit es va poder restablir
el subministrament elèctric a la catenària. Durant l’estona que va
durar aquesta incidència, Protecció Civil va activar la prealerta del
Ferrocat.
Una usuària que va viure el
contratemps ha explicat a Diari de
Girona que els passatgers van estar aturats una hora «fins que ens
van enviar un altre tren, el qual
també es va quedar atura’t a Blanes, a causa d’un foc». Segons la
mateixa passatgera, «en conseqüència, no vam poder anar ni cap
a Girona, ni cap a Barcelona. Va ser
una aventura que ens va portar a
estar  hores tancats a dintre del
tren, però que finalment va acabar
bé per als passatgers».
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Més de 150 persones han participat en la campanya «Mulla’t per l’esclerosi múltiple» llançant-se a l’aigua.
MARC MARTÍ

ACCIÓ SOLIDÀRIA A CATALUNYA

625 piscines s'han
sumat a la iniciativa
 Més de 100.000 persones s'han

Banyistes a punt de saltar a la piscina, entre ells, la Sílvia Paneque.

solidaritzat amb els afectats d'esclerosi múltiple participant en la 23a
edició del Mulla't. 625 piscines de
tot el país s'han sumat a la campanya, amb la finalitat de lluitar contra
una malaltia neurodegenerativa
que afecta 7.000 persones a Catalunya. Segons un comunicat de l'organització, l'èxit de participació ha
permès recaptar 315.000 euros
bruts. ACN BARCELONA
JOAN COMALAT

Festa de Sant
Cristòfol, patró
dels conductors,
a Banyoles
GIRONA | CELESTE JUAN

El passat dissabte, una vegada
més i com cada any, es va portar a
terme la Festa de Sant Cristòfol a
Banyoles, organitzada per la Comissió de la Festa de Sant Cristòfol. D’entre les activitats que es van
desenvolupar, destaquen la concentració al Pavelló Poliesportiu de
la Draga, la sortida de la comissió
de la Festa, encapçalada pel pendonista d’enguany –Transports
Estañol SL–, la missa solemne en
honor al patró, l’audició de sardanes a la plaça Major a càrrec de la
cobla Principal de Porqueres, el sopar de germanor a La Carpa o el
ball amb Pep i María José i el discjòquei La Carpa. Sant Cristòfol,
patró dels automobilistes, és el
dia  de juliol, però Banyoles
aquest any va celebrar la festivitat
el dia abans.

Un moment de la festa de Sant Cristòfol 2016, a Banyoles.

