L’ELA existeix.

Fes un gest per l’ELA
21 de juny Dia Mundial de l'ELA,
Esclerosi Lateral Amiotròﬁca

Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs

Presentem un conjunt d’Actes que culminen el 21 de juny, Dia Mundial contra l’Esclerosi Lateral Amiotròﬁca, ELA.
Units contra l’Esclerosi Lateral Amiotròﬁca volem mostrar i empènyer totes aquelles persones, entitats i organismes que lluiten per la
visibilització i cura d’aquesta malaltia neurodegenerativa.

Actes en relació al Dia Mundial de l'ELA:

HOMENATGE A MICHAEL F. HARRIS

CONCERT ESPORTIU I SOLIDARI LLUITEM CONTRA L'ELA

13 de juny, de 18:30 a 21:30h
Centre Cívic La Sedeta, C/Sicília, 321 (BCN)

14 de juny, de 19:00 a 22:00h
Plaça Charles Darwin - Passeig Marítim, 33 (BCN)

Esdeveniment organitzat per familiars i amics d'en Michael F. Harris
que estarà amenitzat per dansa, música en viu i teatre, entre d'altres
sorpreses.
Els beneﬁcis de l'acte es destinaran a la Fundació Miquel Valls.
Es prega conﬁrmació d'assistència: ela@fundaciomiquelvalls.org

Uneix-te a la lluita contra l'ELA amb un concert esportiu i solidari.
L'acte l'organitza la Fundació Claror en record de l'Àlex Amoroso,
qui va ser treballador dels Clubs Claror.
El programa d'activitats de la jornada és el següent:
19:00h Ballem Zumba!
20:00h DJ Neet
20:30h Muntmy
20:45h Nacho Umbert i Raül Fernández
21:15h DJ Òscar 'Delafé I las Flores Azules’

Més informació a:
http://www.fundaciomiquelvalls.org

CONCERT DEL GRUP RATUMBA

La recaptació es destinarà a la Fundació Miquel Valls.

13 de juny, 20:00 h.
Col·legi Jesuïtes de Casp. C/ Casp 25 ( BCN)

Més informació a:
http://www.claror.cat/fundacioclaror/noticia/CL_140602ConcertELA
http://www.fundaciomiquelvalls.org

Cantaran els èxits dels grups més importants del panorama musical.

V JORNADES D'ACTUALITZACIÓ EN L'ESCLEROSI LATERAL
AMIOTRÒFICA

1000m EN PISTA DE l'ASSOCIACIÓ CoRReDoRS.CaT PER LA LLUITA
CONTRA L'ELA

20 de juny, de 8:45 a 14:15h
Sala d'Actes de l'Hospital Universitari de Bellvitge,
L'Hospitalet de Llobregat

21 de juny,
Pistes d'atletisme de la Mar Bella (BCN)

Co-organitzades per la Unitat d'ELA de l'Hospital Universitari de
Bellvitge (UFELA), la Fundació Miquel Valls i Fundela .
Les Jornades comptaran amb la presència de ponents nacionals i
internacionals que oferiran la seva visió sobre la situació actual de
la investigació de la malaltia i sobre els reptes socials, sanitaris,
psicològics i ètics a l'hora d'afrontar-la. L'objectiu de les Jornades
és apropar a professionals, persones afectades d'ELA i famílies, així
com al públic en general, els últims avenços en la investigació de
l'ELA.
Més informació i el programa de les Jornades a:
http://www.bellvitgehospital.cat/usuaris/aula_pacients/ela_prese
nt.html
http://www.fundaciomiquelvalls.org

ESTAND INFORMATIU I DE VENDA DE PRODUCTES
21 de juny, 11:00 a 20:00 h.
Rambla de Catalunya / Aragó, (BCN).
Dissabte, dia mundial de la lluita contra l'ELA, la Plataforma
d'Afectats muntarà un estand. Hi haurà informació sobre la malaltia
i recursos per enfrontar-s'hi. A la tarda, música en directe.
Organitza: La Plataforma d'Afectats.
http://www.plataformaafectadosela.org

Aquest any, coincidint amb el Dia Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotròﬁca, Corredors.Cat inicia una recaptació de donatius per a
la lluita contra aquesta malaltia que ﬁnalitzarà a les 24 hores
d'atletisme del mes de desembre, on es farà entrega de la
recaptació a la Fundació Miquel Valls.
Més informació a:
http://www.corredors.cat/1000m/
http://www.corredors.cat/http://www.fundaciomiquelvalls.org

DIA MUNDIAL DE L'ELA A BEGUES
21 de juny
Passeig de l'Església, Begues (BCN)
En motiu del Dia Mundial de l'ELA, els voluntaris de Salta per l'ELA
estaran presents a una paradeta al Passeig de l'Església de Begues
durant tot el matí. Organitzat per Salta per l'ELA, Ajuntament de
Begues i Fundació Miquel Valls.
Més informació a:
https://www.facebook.com/pages/Salta-perlELA/502892646470299
http://www.fundaciomiquelvalls.org

OBRA DE TEATRE "MARATÓ DE RECORDS”

DESPLEGADA DE PANCARTA A SANT ADRIÀ DE BESÒS

21 de Juny, 20:00 h
La Lira, C/ St. Josep 15, 43520 Roquetes (Tarragona)

21 de juny, tot el dia.
Lloc: Façana de l'Ajuntament
Plaça de la Vila 12. Sant Adrià de Besòs

A càrrec del grup SISKERA TEATRE d'Aldover, en col·laboració
desinteressada amb el grup de voluntaris ELA Terres de l'Ebre.
Es tracta d'una comèdia d'embolics sobre el robatori d'unes obres
d'art a través de la qual coneixerem més a fons les malalties
neurodegeneratives, com l'ELA.
Durant la tarda hi haurà activitats pels més petits als mateix
emplaçament.
Donatiu: 3 euros
Acte a beneﬁci de la Fundació Miquel Valls

A primera hora del matí es desplegarà una gran pancarta en suport a
la Plataforma d'afectats d'ELA. Hi serà tot el dia.

Més informació:
htpp://www.fundaciomiquelvalls.org

La Fundació Miquel Valls és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i oferir suport a
les seves famílies, així com lluitar contra la malaltia, promovent la investigació de la mateixa.
Més informació: http://www.fundaciomiquelvalls.org
Contacte: ela@fundaciomiquelvalls.org
Tel: 937665969
La Plataforma de afectados de ELA reuneix a afectats que volen gestionar en primera persona tot allò que afecta a la seva malaltia per curar-la o, si més no,
detenir o frenar el seu curs degeneratiu.
Més informació: http://www.plataformaafectadosela.org
Tel: 633380788

