


L’ELA, l’Esclerosi 
Lateral Amiotròfica, 
és una malaltia 
degenerativa que 
afecta selectivament 
les neurones 
motores del cervell 
i de la medul·la 
espinal.

És d’origen 
desconegut i encara 
no té cura.

L’ELA afecta 
majoritàriament 
persones de 40 a 70 
anys i es dóna més 
en homes que en 
dones.

La incidència és 
aproximadament 
de 2 casos per cada 
100.000 persones.



No afecta a la 
intel·ligència o la 
sensibilitat, i per 
tant, els afectats 
s’adonen de la seva 
pèrdua progressiva 
de funcions.

A mesura que la 
malaltia avança, 
augmenta 
progressivament 
el grau de 
dependència.

Unes 400 persones 
viuen afectades per 
l’ELA a Catalunya, 
on cada setmana es 
detecten dos nous 
casos.

Un cop 
diagnosticades 
tenen una esperança 
de vida entre els 2 i 
els 5 anys, tot i que 
hi ha casos en els 
que la supervivència 
és major.



La Fundació 
Internacional Miquel 
Valls és una entitat 
privada i sense ànim 
de lucre.

És l’única a 
Catalunya que 
treballa per millorar 
la qualitat de vida 
de les persones 
afectades per l’ELA 
i donar suport a les 
seves famílies. 

Des de la seva 
creació, l’any 
2005, l’acció de la 
Fundació ha estat 
decisiva en la lluita 
contra l’ELA a través 
de la implantació 
d’un model propi 
que contempla una 
visió global de la 
malaltia.

Es concreta en tres 
línies principals 
d’actuació:



L’atenció 
domiciliària de les 
persones afectades 
i les seves famílies.
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La coordinació de 
l’atenció mèdica, 
social, psicològica i 
la recerca científica a 
través de les Unitats 
Especialitzades 
d’ELA ubicades dins 
dels propis hospitals,
com la de l’Hospital 
Universitari de 
Bellvitge.
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La promoció, el 
foment i el suport 
a la investigació de 
l’ELA.
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La Fundació seguirà 
treballant en aquesta 
direcció, encoratjada 
pel suport que rep 
dia a dia dels seus 
col·laboradors, 
professionals 
sanitaris, empreses, 
voluntaris i, sobretot, 
de les persones 
afectades i les seves 
famílies. Sempre 
amb la confiança 
absoluta de que 
l’ELA és vencible.



Són moltes les 
personalitats 
públiques que 
s’estan adherint a la 
campanya cedint-nos 
les seves imatges fent 
“el gest”.

Fer un Gest per 
l’ELA pot ser fer-se 
col·laborador de la 
Fundació Miquel Valls, 
pot ser organitzar un 
esdeveniment solidari, 
pot ser una donació 
econòmica, pot ser 
fer-se voluntari...

“FES UN GEST PER 
L’ELA” és l’eslògan de la 
campanya que ha llançat 
la Fundació Miquel Valls 
per lluitar contra l’ELA.

Va acompanyat d’una 
senzilla imatge d’una mà 
que forma, amb la posició 
dels seus dits, la lletra 
L. Així de fàcil volem 
que sigui començar a fer 
un gest per l’ELA, cada 
vegada que aconseguim 
que una persona faci 
aquest gest i conegui 
el seu significat, ens 
estarem acostant una 
mica més a vèncer la 
malaltia.





FES UN GEST
PER L’ELA

COL·LABORA

Avinguda del Turisme, 42-44
Calella 08370 (Barcelona)

93 766 59 69
ela@fundaciomiquelvalls.org

www.facebook.com/fundaciomiquelvalls
www.twitter.com/fmiquelvalls
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