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Diumenge, toca mullar-se per
l'esclerosi múltiple
Les instal·lacions del club egarenc acolliran la jornada solidària Foto: CNT

Un any més, el Club Natació Terrassa col·labora amb la jornada ?Mulla't i per l'Esclerosi
Múltiple? que se celebrarà el proper diumenge 14 de juliol. Enguany, l'esdeveniment arriba al
vintè aniversari i estrena mascota, en Xop, una gota d'aigua d'estil gaudinià, mascota dels
Mundials de Natació que se celebren a Barcelona aquest estiu.
Entre les nou del matí i les dues de la tarda, el Natació habilitarà dos carrers de la piscina de 25
metres coberta per acollir nedadors solidaris disposats a col·laborar en aquesta diada impulsada
per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). La FEM instal·larà un estand al club des d'on difondrà la
seva tasca i vendrà material del ?Mulla't? amb la finalitat de recaptar fons per avançar en la
investigació de la malaltia. Els participants, al seu torn, rebran un diploma acreditatiu de la seva
contribució. La FEM també ubicarà un estand a la piscina de Vallparadís.
Al llarg d'aquests vint anys, el Mulla't s'ha consolidat com el segon acte solidari més important de
Catalunya per darrere de la Marató de TV3. Es calcula que enguany 630 piscines participaran el
14 de juliol en aquesta activitat, que consisteix en capbussar-se a la piscina en el que és un acte
simbòlic de lluita contra l'esclerosi múltiple.
El ?Mulla't? té una doble finalitat. D'una banda, pretén conscienciar la societat respecte a la
malaltia. D'altra banda, és la principal campanya de captació de fons de la Fundació Esclerosi
Múltiple. Gràcies a campanyes com el ?Mulla't?, la FEM pot oferir serveis de neurorehabilitació en
hospitals de dia i serveis d'inserció i orientació laboral a persones amb esclerosi múltiple.
Repte BCN 2013 +55 anys
La piscina instal·lada al Palau Sant Jordi per acollir els Mundials de Natació serà l'escenari de l'acte
central del ?Mulla't? a partir de les 12 del migdia. Abans, durant el matí, es realitzaran els darrers
metres del Repte BCN 2013 per a majors de 55 anys. Durant els últims nou mesos, els
participants en el Repte han pogut triar entre nedar una mitja marató, una marató o una ultramarató,
tot completant un nombre determinat de metres cada setmana. El Natació estarà representat per 36
nedadors en aquest acte.
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