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Sant Cugat prepara la primera cursa solidària 'Mou-te pel Parkinson'
Sant Cugat acollirà la primera cursa solidària i jornada
familiar 'Mou-te pel Parkinson', organitzada per la fundació
Paidos i Pim, Pam, Pum, en benefici de l'Associació Catalana
per al Parkinson (ACAP). La iniciativa, que té lloc el 4 de
juliol a la ZEM de la Guinardera, suma els esforços de la
societat, les entitats i l'administració per lluitar contra aquesta
malaltia.

La cursa 'Mou-te pel Parkinson' serà una data solidària amb l'objectiu de sumar metres per recaptar fons en
benefici de l'Associació Catalana per al Parkinson. Les curses, de cinc i 10 quilòmetres, donaran el tret de
sortida de la proposta que anirà seguit per un esmorzar popular, la marxa d'entitats i el concert de fi de festa.
El president de l'ACAP a Sant Cugat, Esteve Sala, ha destacat que el gran repte és trobar la cura de la malaltia,
però que mentrestant cal pensar en els que la pateixen.
Esteve Sala: El gran repte és que es curi el
Parkinson, però mentrestant cal pensar en els que el pateixen. Per això organitzem aquest acte que
esperem que sigui de gran difusió, perquè el ressò arribi a tot arreu.
L'Ajuntament està convençut que la iniciativa serà un èxit i que serà la primera de moltes edicions del 'Mou-te
pel Parkinson'. La tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania en funcions, Susanna Pellicer, ha destacat que
aquest tipus de jornades serveixen per familiaritzar la societat amb aquest tipus de malalties i ha destacat la
col·laboració entre les entitats.
Susanna-Pellicer: Aquesta jornada té una vessant econòmica i una part de familiarització amb la
malaltia. Cal destacar el positivisme, les ganes de tirar endavant i la col·laboració de les diferents
entitats de Sant Cugat.
Les inscripcions a la cursa es podran fer a través del portal web de l'activitat que es posarà en marxa a partir de
dilluns de la setmana vinent i tindran un preu de 15 euros. Aquells que no participin a la cursa podran fer
aportacions a l'associació a través de donacions.
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