REMA CONTRA EL CÀNCER
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DRAGON BOAT SOLIDARI
VINE SOL O ACOMPANYAT I PUJA A UNA DE LES SORTIDES DE
TAST DE DRAGON BOAT PER A UNA BONA CAUSA!
DISSABTE 3
D’OCTUBRE ‘20

CLUB NATACIÓ
DE BANYOLES

HORARI:
DE 10h a 15h

PUNT D’INSCRIPCIÓ I MÉS INFO: AGENDA SPORTS
Pg. Generalitat, 21 · Banyoles, 17820

En benefici:

EMOTIONS

info@dragonboatemotions.com | Tel. 972 58 06 39 | www.festivaldragonboatbanyoles.com

“Rema contra el Càncer” és el primer esdeveniment solidari de la província de Girona que té com
a principal atracció el Dragon Boat, esport mil·lenari xinès que es practica a tot el món i que té una
relació molt estreta amb el Càncer de Mama a través de la categoria esportiva BCS (Breast Cancer
Survivor).

COM HO FAREM?
Convoquem a TOTHOM a gaudir d’una iniciació al Dragon Boat, el dia
3 d’octubre, i a gaudir de la resta de la jornada festiva!

Col·labora per la lluita contra el càncer infantil i gaudeix fent-ho a bord d’un
Dragon Boat durant els nostres tests solidaris.

Apunta’t sol/a, en família o amb amics/gues. No cal tenir experiència, és molt
fàcil i apte per a tots els públics.
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Perquè diversos estudis mèdics han demostrat que el moviment realitzat al remar amb el
Dragonboat prevé i ajuda a recuperar la zona afectada per la mastectomia de l'aparició del
temut limfedema.
Perquè El fet de pertànyer a un equip el qual les integrants han compartit vivències, situacions, emocions i experiències similars prèvies, aporta beneﬁcis psicològics al seu benestar
diari i a ajuda a desenvolupar connexions socials mitjançant l’esport i la salut física.
Perquè existeix un moviment mundial de supervivents del càncer de mama que practiquen
les modalitats esportives de piragüisme que es diuen PINK LADIES i estan organitzades sota
el paraigua de la INTERNACIONAL BREAST CANCER PADDLE COMMISION que desenvolupa i
recolza esdeveniments com “Rema contra el Càncer” per tot el món amb molt d’èxit!

2nd International Barcelona Dragon Boat Festival.

Tast de Dragón Boat amb l'Oncolliga de Girona.

Tots els beneficis obtinguts durant l’esdeveniment Rema contra el càncer
aniran destinats a la Fundació A. Bosch per a la lluita contra el càncer infantil.

I TU? VOLS PARTICIPAR?
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