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Cambrils es connecta per l'ELA
Un grup de nedadors completa una travessia des de la plataforma Casablanca
fins a la vila marinera, amb la voluntat de recaptar fons per a la Fundació Miquel
Valls

Un instant de l'acte de l'arribada dels nedadors a Cambrils | Camí Mendoza/ Twitter

Cita solidària, aquest passat diumenge a Cambrils, amb l'entitat Malalts d'Aigua. Un grup de
nedadors ha assolit el repte de completar una travessia de 45 quilòmetres, des de la
plataforma petrolífera Casablanca i fins a la vila marinera, amb l'objectiu de recaptar fonts per a la
Fundació Miquel Valls. Amb el lema Connecta't per l'ELA, l'esdeveniment ha comptat amb la
participació de diversos atletes, entre els quals Jordi Cervera.
Al vespre, els nedadors han arribat a Cambrils i han estat rebuts per familiars, amics,
organitzadors de la cita i autoritats. Al llarg de la jornada de diumenge, a la zona del Nàutic, s'hi
han dut a terme diferents activitats per a tots els públics. La Confraria de pescadors ha preparat
una fideuà, s'ha fet un sorteig de regals i s'han venut botelles del vi de Clos Galena Secrets de
Mar. Per cadascuna de les unitats venudes, per cert, el celler ha donat 1 euro a la causa.
Al llarg de la jornada no han faltat les sorpreses, com l'arribada de la penya ciclista del Club
Tenis Pamplona, que havien sortit a mitjanit des de Pamplona per arribar a mig matí a Cambrils.
Una pedalada solidària que va conduir a una fotografia de grup molt especial, amb Juan Carlos
Unzué, exporter del Barça, que també pateix ELA, Siscu Morell i Anna Rigola, qui rebia un peto
ciclista de la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Ja a terra, el nedador Jordi Cervera, qui ha agraït l'acollida de la jornada i la implicació de la gent
de Cambrils amb l'ELA, així com a l'organització i a aquelles persones que hat fet possible un dia
tan especial. A l'escenari l'acompanyaven també Ramon Vallverdú, president del Club Nàutic
Cambrils, qui assegurava que ?el club no deixarà de donar suport a iniciatives solidàries com
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aquesta?. Per la seva banda, Anna Rigola, de la Fundació Miquel Valls, va remarcar que
l'entitat continuarà treballant de valent per l'ELA i les seves famílies, sobretot després de dosis de
força com la d'aquest diumenge. Finalment, Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils, va agrair la
participació de tots i va recordar que "l'Ajuntament sempre està al costat de la solidaritat".
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