


Antecedents

L’ONCOSWIM neix de les inquietuds d’un grup de membres i col·laboradors
de la FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE GIRONA i del CN RADIKALSWIM per
desenvolupar un projecte conjunt.

Inspirats en la fórmula Oncotrail, les dues entitats decideixen l’any 2016
impulsar una prova esportiva i solidària del mateix estil, però en aigües
obertes.



El repte ONCOSWIM consisteix a nedar 30 km en aigües obertes entre
l’Estartit i Calella de Palafrugell, en equips de quatre persones.

Per poder participar cada equip haurà de fer un donatiu de 500 euros a 
favor de la Fundació Oncolliga Girona.
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La Milla Solidària – 1,5 km

Prova individual que consisteix a
recórrer la distància que hi ha entre
la platja de Llafranc i Calella de
Palafrugell.

Es tracta d'un recorregut
d'aproximadament 1,5 km que
es correspon amb l'últim tram
de l'Oncoswim.



Per tercer any consecutiu els donatius es destinaran a finançar part d'un estudi

clínic sobre el càncer de mama triple negatiu, un subtipus de càncer de mama que

és molt agressiu i que afecta sobretot dones joves.

UN 20% DELS CASOS DE CÀNCER DE MAMA SÓN TRIPLE NEGATIU

El projecte està dirigit per la Dra. Teresa Puig i la Dra. Gemma Viñas, membres del

Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de

Medicina de la Universitat de Girona, en estreta col·laboració amb l’ICO.



Visita dels organitzadors d’Oncoswim
a les instal·lacions del grup de recerca 
TargetsLab, al Parc Científic I 
Tecnològic de la UdG.

Doctores Teresa Puig i Gemma 
Viñas, directores de l’estudi sobre 
el càncer de mama triple negatiu



OBJECTIU 2018: 

2016: 5.128 EUROS

2017: 18.839 EUROS 8.000 EUROS
EN DONACIONS



1. Sortida: L’Estartit 
2. Illes Medes
3. Illes Formigues
4. Arribada: Calella de 
Palafrugell



• Inscripcions fins a 15/05/2018 a la pagina web www.oncoswim.cat

• Inscripció per participant de 190€ euros per als participants amb

llicència federativa i de 201€ per a aquells que no disposin de 

l’esmentada llicència.

• Donació  mínima de 500 € a la Fundació Oncolliga Girona

• Equips formats per 4 components

• Dues modalitats de cursa: en grup o per relleus

• Cal ser major d’edat





Entitat que treballa des del 1996 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les
comarques gironines i els seus familiars.

• Programes d’atenció a domicili

• Programes de rehabilitació

• Programes d’atenció familiar

• Programes de formació

• Programes de prevenció

• Voluntariat hospitalari

Més informació a www.oncolligagirona.cat



El Club Natació RADIKALSWIM es va constituir l’any 2011, com el
primer club de natació exclusivament d’aigües obertes de l’Estat i té
per objectiu el foment i la difusió d’aquesta modalitat esportiva.
Organitza anualment la RADIKALMARBRAVA entre Calella de
Palafrugell, Illes Formigues i Llafranc.

A més els seus membres han realitzat diversos reptes solidaris com
són: LUPUS 42195 (una marató per la malaltia del LUPUS) i CRUILLA 43
(43km canal Mallorca-Menorca per recaptar fons pel Centre Cruïlla).

Més informació a www.radikalswim.com



Moltes gràcies!

PATROCINADORS i COL.LABORADORS


