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La Pobla programa 12 hores
d'esport virtual solidari per recaptar
fons contra el coronavirus
La jornada comptarà amb diverses activitats que es podran seguir en directe pels
canals de Youtube i Instagram de l'ajuntament

L'Ajuntament de la Pobla donarà un euro per cada persona que participi als directes | CCPJ

Aquest dissabte la Pobla de Segur celebrarà les 12 hores d'esport consecutiu virtual, una jornada
esportiva solidària amb l'objectiu de recaptar fons per a la campanya #joemcorono, destinada a
l'assaig mèdic que està duent a terme l'equip de metges i investigadors, entre els quals hi ha el
doctor Bonaventura Clotet o l'epidemiòleg Oriol Mitjà.
Aquests, juntament amb la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari
Germans Trias i Puhol, estan duent a terme un assaig clínic pioner, per tal de determinar quins
fàrmacs seran útils per tractar de manera immediata els afectats per la Covid-19 i evitar-ne el
contagi.
La jornada, que es durà a terme de 9h a 21h, comptarà amb activitats per a tots els públics:
escalfament, spinning, gimnàstica de manteniment, zumba, pilates, yoga o una xerrada de nutrició,
entre d'altres. També s'ha organitzat una entrevista amb l'atleta i ultrafondista Núria Picas, que
anirà a càrrec del periodista i col·laborador de Pallars Digital, Tomàs Garcia.
Totes aquestes activitats les realitzaran, de manera voluntària, professionals esportius de la Pobla
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o vinculats al municipi i seran retransmeses en directe pels canals d'Instagram i de Youtube de
l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
D'entrada, el consistori poblatà farà un donatiu de 1.000 euros, el qual s'augmentarà amb 500 més
en funció de la participació a les diverses activitats que es proposen. Per cada persona que participi
als directes, l'Ajuntament donarà un euro, amb una aportació màxima de 500. A més d'aquest
donatiu, també es convida a tothom que participi a la jornada que faci un donatiu a través de la
pàgina web de la campanya #joemcorono.
Aquesta és una iniciativa dels pressupostos participatius de jovent de l'any passat, que s'havia
de realitzar durant aquest mes d'abril, però que donada la situació actual, l'Ajuntament ha decidit
reconvertir-la en una jornada solidària virtual.

???????? Aquest dissabte la Pobla se suma a la campanya #joemcorono. Farem 12 hores
d'esport virtual en què l'Ajuntament donarà 1? per cada persona que segueixi en directe les
activitats. L'objectiu és donar 1.500?! Suma-t'hi, fem esport per fer front al virus!
pic.twitter.com/slK942lwUQ
? La Pobla de Segur #acasa (@lapobladesegur) April 14, 2020
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