


L'ELA (Escleròsi
Lateral Amiotròfica) és

una malaltia
neurodegenerativa que
afecta a les neurones

motores. Avança
ràpidament, no es

coneixen les causes i
no té cura.

 
 

Evoluciona provocant
paràlisi generalitzada

de tots els músculs que
impliquen problemes de
mobilitat, capacitat de

parla, capacitat de
deglució i respiració.

 



L'ELA afecta a 
persones 

majoritàriament de 40 a 
70 anys, tot i que també 
pot afectar a més joves 

i més grans.
 

No afecta a la 
intel·ligència o la 

sensibilitat, i per tant, 
els afectats s’adonen 

de la seva pèrdua 
progressiva de 

funcions.
 



Unes 450 persones viuen 
afectades per l’ELA a 

Catalunya, 
aproximadament 1350 si 

hi sumem les seves 
famílies.

 
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 o 
fins i tot menor.

 



La Fundació Catalana
d’ELA 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, a través

d'un model propi que
contempla una visió

integral.



Les línies principals 
d'actuació de la 
Fundació Miquel 

Valls són: 
 

- Atenció als 
afectats i familiars 
a domicili a través 

de professionals en 
Treball Social, 

Teràpia 
Ocupacional i 

Psicologia.
 



- Integració dels 
professionals en 

Treball Social, Teràpia 
Ocupacional i 

Psicologia de la 
Fundació a l'equip de 
les Unitats Funcionals 

d'ELA/MMN de 
l'Hospital de Bellvitge, 

l'Hospital del Mar, 
l'Hospi i l'Hospital de 

Sant Pau.



- Donar suport i
fomentar les diferents

investigacions,
clíniques i bàsiques,

que es porten a terme,
tot informant als

afectats i a la societat
en general.

 



 
- Sensibilització i 

difusió de la realitat de 
la malaltia. Donant veu 

a tots els afectats.



La Fundació seguirà
treballant en aquesta
direcció, encoratjada

pel suport que rep dia a
dia dels seus

col·laboradors,
voluntaris i donants,

també dels
professionals sanitaris,

d'entitats socials,
altres fundacions,

empreses,  i, sobretot,
de les persones

afectades i les seves
famílies. 

 
Sempre amb la

confiança absoluta de
que l’ELA és vencible.



Aquest és l’eslògan de la 
campanya que tenim a la 
Fundació Catalana d'ELA 

Miquel Valls per lluitar contra 
l’ELA.

 
Va acompanyat de la 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 tot ajudant 
a les persones afectades i les 

seves famílies.

FES UN GEST PER
L'ELA





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

93 766 59 69
 

www.fundaciomiquelvalls.org
 

ela@fundaciomiquelvalls .org

https://twitter.com/fmiquelvalls
https://www.youtube.com/user/FUNDMIQUELVALLS/videos
https://www.facebook.com/fmiquelvalls/
https://www.instagram.com/fmiquelvalls/

