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23 quilòmetres nedant per recollir
fons per a la investigació de l'ELA
El Club Nàutic Cambrils acull la Travessa Solidària Swim for ELA el diumenge

Imatge d'arxiu d'una iniciativa solidària similar, al Port de Cambrils | Club Nàutic Cambrils

El Club Nàutic Cambrils (CNCB) ho té tot a punt per viure una jornada solidària i festiva aquest
diumenge 15 de maig per donar suport a la Travessa Solidària Swim for ELA. A partir de dos
quarts d'11 del matí de diumenge a la zona de la secció esportiva es destinarà un espai per les
entitats solidàries i empreses col·laboradores.
A més, el CNCB oferirà la possibilitat de practicar SUP i caiac, fer sortides en motos d'aigua,
embarcacions de vela, embarcacions de motor i catamarà a preus solidaris. A les 2 del migdia hi
haurà fideus rossos i musclos servits per la Confraria de Pescadors de Cambrils i el sorteig de
diversos regals.
Coincidint amb l'arribada dels nedadors, prevista entre les 3 i les 5 de la tarda, hi haurà la
possibilitat de sortir en vaixell per veure'ls nedar els últims metres. Tant les activitats com el
dinar tindran preus especials i tot allò recaptat es destinarà íntegrament a la investigació al voltant
de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) a través de la Fundación Luzón.
La Travessa Swim For ELA, una iniciativa de Malalts d'Aigua i Upside Down Challenge,
comptarà amb 24 equips formats per sis nedadors. Cobriran els 23 quilòmetres en aigües obertes
entre el port esportiu de Calafat, passant per la cova del llop marí, fins a la meta al port de
Cambrils. El temps per dur a terme el desafiament serà de 9 hores i al llarg de tota la travessa, els
equips estaran acompanyats per embarcacions del CNCB, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i
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l'Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant, a més de diverses empreses nàutiques de la zona.
Aquesta iniciativa solidària al voltant de l'ELA no s'acabarà amb la travessa, ja que el CNCB també
col·labora en l'organització del 1r Sopar Solidari a Cambrils en benefici de la Fundació Catalana
d'ELA Miquel Valls el proper 20 de maig. El sopar se celebrarà al restaurant Mas Gallau i les
inscripcions per participar-hi són obertes aquí.
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