Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Associació Europea contra les Leucodistròfies
organitza una funció benèfica a Can Gomà
El 28 de febrer es commemora el Dia Mundial de les Malalties Rares. Per
això, l’Associació Europea contra les Leucodistròfies ha organitzat una
funció de teatre benèfica el proper dissabte 15 de febrer, a Can Gomà i
que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.
El grup de teatre SOTG TEATRE s presentarà l’obra Maleïts gossos. En qui
pots confiar?, una adaptació (molt lliure) per Joan Sagués de Reservoir Dogs,
el clàssic de Quentin Tarantino. Es tracta d’una funció benèfica a favor de
l’Associació ELA que tindrà lloc el proper dissabte 15 de febrer a les 9 del
vespre al Teatre Municipal Can Gomà.
Les entrades anticipades es poden adquirir al Centre Cultural La Marineta, els
dimarts i els dijous, de 5 a 8 del vespre. L’Associació també ha previst una “fila
0” per a aquelles persones que no puguin assistir a l’obra però vulguin
col·laborar.

Què és l’ELA?
Les leucodistròfies són malalties neurodegeneratives de transmissió genètica
que, en un 95%, afecten el sistema nerviós central de nens i nenes menors de
10 anys, i que té un pronòstic molt greu. Estan classificades dins les
denominades "malalties rares”, ja que tenen una incidència minoritària, de 20 a
40 naixements cada setmana a Europa.
S´han determinat al voltant d’unes 15 leucodistròfies amb nom i cognoms, però
també existeixen un gran número de leucodistròfies indeterminades. Totes elles
es donen per causes diferents, però comparteixen un punt en comú: la
desmielinització (malformació, alteració, decaïment i destrucció de la mielina,
beina que recobreix tot el sistema nerviós), com a conseqüència que els
impulsos nerviosos que envien les neurones no troben connexió i aquestes
s’atrofien. Els símptomes són: paràlisi, pèrdua de la visió, pèrdua de l’audició,
de la paraula, de la memòria…
L’Associació Europea contra la Leucodistròfia es va crear el 1992 i agrupa les
famílies afectades per la malaltia. ELA els aporta la seva ajuda i sensibilitza
l’opinió pública envers aquestes malalties genètiques orfes. L’associació inicia
accions variades amb l’objectiu de recaptar fons per la investigació mèdica i
l’ajuda a les famílies.
Funció benèfica a favor de l’ELA: Maleïts gossos
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