
LA COSTA DAURADA ES MULLA PER l'ELA

Dies: Divendres 5 abril i dissabte 6 abril.

Lloc: La Pineda, Salou, Cambrils.

Tipus acció: Acció de promoció de la destinació turística i 
acció solidaria per recaptar diners per l'Esclerosi Lateral 

Amiotròfica (ELA) i 



DIVENDRES 5 abril

Programa de ràdio en directe. JULIA EN LA ONDA. ONDA CERO. Presentat 
i dirigit per Julia Otero

• Lloc: TAS SALOU

• Hora: de 15 a 19h

• Requeriments:

És important l'assistència dels responsables polítics dels municipis de 
Salou, Cambrils i Vila-seca, així com de tots els membres de la Junta de la 
FEHT i dels empresaris del sector.

• Organitza: Pla Conjunt de Promoció i Onda Cero

DESCRIPCIÓ RESUMIDA DE L'ACCIÓ 



DISSABTE 6 abril - dia
Acció solidaria. LA COSTA DAURADA ES MULLA PER l'ELA. 
Jaime Caballero, nedador d'ultradistància nedarà de La Pineda-Cambrils-Salou-La 
Pineda per recollir diners per a la investigació de l'ELA

• Lloc: 
- La Pineda (platja). Sortida: 9.30h. Arribada: 17h. Alçada del Grup Escultòric 

“Pineda”.
- Cambrils (platja). Arribada aproximada: 12h. Platja de Llevant, alçada 

monument del Pescador.
- Salou (platja). Arribada aproximada: 15.30h. Platja del Regueral, alçada Club 

Nàutic.

• Col.laboració:Donació.  

• Organitza: Fundación Siempre Adelante, Jaime Caballero. És una iniciativa d'Onda 
Cero.

• Patrocinen: FEHT i associacions empresarials sector turístic província de Tarragona.

DESCRIPCIÓ RESUMIDA DE L'ACCIÓ 



DISSABTE 6 ABRIL - vespre

Sopar solidari per recaptar diners per l'ELA

• Lloc: Parc Samà

• Hora: 20.30 h

• Preu: 50€/persona

• Requisits:
Els Patronats de Turisme de la Diputació de Tarragona, Salou, Cambrils i Vila-seca, així com la 
FEHT i les Associacions tenen unes 30 places reservades per assistir en aquest sopar benèfic. 
Cal que cada persona assistent col·labori amb el preu del menú de 50 euros.

• Organitza: Onda Cero.

DESCRIPCIÓ RESUMIDA DE L'ACCIÓ 



Aquest esdeveniment és una acció de Responsabilitat Social Corporativa i alhora pretén ser una acció de 
promoció de la Costa Daurada, destacant el seu aspecte com a destinació amb unes bones condicions 
climàtiques, bona mar, excel·lents platges...

L'objectiu és donar visibilitat social a aquesta malaltia i promoure la investigació de l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica, ja que actualment no té cura i afecta aproximadament a 4.000 persones a Espanya i a 1 
persona de cada 50.000 a Europa. Es comptarà amb el suport de la Fundació Miquel Valls i la Fundació 
Luzón. Dues Fundacions que treballen per la investigació sobre l'ELA.

El dia 6 d'abril, el nadador JAIME CABALLERO, especialista en natació d'ultra distància, juntament amb la 
Asociación Siempre Adelante organitzaran l'esdeveniment. Sortirà des de la platja de la Pineda, nedant 
directe a la platja de Cambrils, de tornada, s'aturarà a la platja de Salou, i finalment arribarà de nou a la 
platja de la Pineda.

En total nedarà 21 km. (aprox.), unes 7/8 hores nedant. Nedarà en solitari acompanyat per un vaixell 
d'assistència i de seguretat. Hi ha uns 100 nedadors de la modalitat aigües obertes que l’acompanyaran. 
Són dels Clubs de Natació de Tarragona, Cambrils, Salou, Vila-seca i Reus. Alguns d'aquests nedadors 
podrien unir-se per solidaritat a acompanyar nedant a Jaime Caballero, en tot cas només nadarien al tram 
de Salou a Cambrils que és el tram més segur ja que sempre es neda molt a prop de les platges i portarien 
la seva pròpia embarcació de seguretat.

DESCRIPCIÓ AMPLIADA DE L'ACCIÓ 



A més s'espera l'assistència d'alguns malalts d'ELA i els seus familiars, per donar suport i donar més 
visibilitat a aquest esdeveniment. Per a ells i per a la Fundació Miquel Valls, la Fundación Luzón i la 
Asociación Siempre Adelante, s'està preparant un sopar solidari per recaptar fons, que es faria el dissabte 6 
d'abril a les 21h al PARC SAMÀ.

Paral·lelament a aquest esdeveniment el dia anterior, és a dir el divendres dia 5 d'abril, es realitzarà una 
acció promocional de la Costa daurada, la coneguda locutora i presentadora Júlia Otero, realitzarà un 
programa de ràdio el divendres dia 5 des del TAS (Teatre Auditori de Salou), Júlia en la Onda, d'Onda Cero, 
de 15 a 19 hores en directe i per a tot Espanya. 

DESCRIPCIÓ AMPLIADA DE L'ACCIÓ 



L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), de vegades anomenada malaltia de Lou Gehrig, és una malaltia 
neurològica progressiva, invariablement fatal, que ataca les cèl·lules nervioses (neurones) encarregades 
de controlar els músculs voluntaris. 

L'ELA ocasiona debilitat en un rang ampli de discapacitats. Eventualment queden afectats tots els músculs 
sota control voluntari i els pacients perden la seva força i la capacitat de moure els seus braços, cames i 
cos. Quan fallen els músculs del diafragma i de la paret toràcica, els pacients perden la capacitat de 
respirar sense un ventilador o respirador artificial. La majoria de les persones amb ELA moren de fallada 
respiratòria, generalment entre 3 a 5 anys a partir del començament dels símptomes. No obstant això, al 
voltant del 10 per cent dels pacients amb ELA sobreviuen 10 anys o més.

Com que l'ELA afecta únicament les neurones motores, la malaltia no deteriora la ment, personalitat, 
intel·ligència o memòria de la persona. Tampoc afecta els sentits de la vista, olfacte, gust, oïda o tacte. 

L'ELA generalment afligeix a persones entre els 40 i 60 anys d'edat, però també la poden desenvolupar 
persones més joves i més velles. Els homes són afectats més sovint que les dones.

En un 90 a 95 per cent de tots els casos d'ELA, la malaltia ocorre aparentment aleatòriament sense cap 
factor de risc clarament associat. Els pacients no tenen una història familiar de la malaltia i no es considera 
que els membres de la seva família tinguin un risc major de desenvolupar l'ELA.

DESCRIPCIÓ DE L'ELA



- 3/8/2005: ESTRECHO DE GIBRALTAR EN 2H 58 MIN (TERCER MEJOR TIEMPO CRONOMETRADO 
HASTA LA FECHA)

- 10/8/2007: CANAL DE LA MANCHA EN 10H. 29 MIN. (PRIMER VASCO QUE LO CONSIGUE)

- 19/3/2008: ESTRECHO DE GIBRALTAR IDA Y VUELTA EN 7H 51 MIN (TIEMPO RECORD HASTA LA 
FECHA).

- 10/6/2009: BILBAO-SAN SEBASTIÁN EN 27H. PRIMERA PERSONA QUE LO CONSIGUE.

- 12/6/2010: MANHATTAN ISLAND MARATHON SWIM EN 7H53. PRIMER ESPAÑOL 
SELECCIONADO PARA ESTA PRUEBA. 2ª POSICIÓN

- 18/8/2011. LOCH NESS. 12h. 11ª PERSONA QUE LO CONSIGUE EN LA HISTORIA Y PRIMER 
ESPAÑOL

https://www.youtube.com/watch?v=i22Ke8eq9CQ

- 2/4/2012. CANAL DE SANTA CATALINA. 9H30. PRIMER ESPAÑOL QUE CONSIGUE LA TRIPLE 
CORONA

https://www.youtube.com/watch?v=dq9Qah-7znI

CV JAIME CABALLERO

https://www.youtube.com/watch?v=i22Ke8eq9CQ
https://www.youtube.com/watch?v=dq9Qah-7znI


- 6/8/2013. CANAL DE LA MANCHA IDA Y VUELTA. 24H35. 16ª PERSONA A NIVEL MUNDIAL Y 
PRIMER ESPAÑOL QUE LO CONSIGUE.

https://www.youtube.com/watch?v=7-h17Z4JY04&t=6s

- 23/7/2014 MALLORCA-MENORCA 12H07

- 19, 20 y 21 AGOSTO 2015. VUELTA A LA ISLA DE IBIZA A NADO EN 33h31. 1ª PERSONA QUE LO 
CONSIGUE Y ADEMÁS SIN NINGÚN TIPO DE AYUDA EXTERNA (NEOPRENO O SIMILAR). 
https://www.youtube.com/watch?v=vErScWY7vQA

- 31 JULIO, 1 AGOSTO 2016: LAGO LEMAN POR SU PARTE MÁS AMPLIA. 83 KMS EN 22H39. BATE 
EL ANTERIOR RECORD POR 3 SEGUNDOS

https://www.youtube.com/watch?v=BL_6zeo_12A&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=wCDNTq6bH9M

- 4 Y 5 DE AGOSTO 2017: SOTOGRANDE-MARBELLA-SOTOGRANDE. EN DOS ETAPAS 13H27 + 9H

https://www.youtube.com/watch?v=PtOx8tA1Cek&t=3s

- 14-15 AGOSTO 2018: 25 H EN LA BAHIA SAN SEBASTIAN

https://www.youtube.com/watch?v=Tm6Jg-wAmds&t=6s

www.jaimecaballero.es

CV JAIME CABALLERO
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