
Cata de vins solidària C.E. Trail Tàrraco en col·laboració amb Ilusion+ 

 

Vols gaudir d’una cata de vins de qualitat del nostre 

territori i alhora col·laborar amb el projecte solidari d’en 

Pau Torres i la Gina Córdova? Els beneficis de la cata 

seran destinats a la Fundació Catalana d’Esclerosi 

Lateral Amiotròfica Miquel Valls. 

 

 

“Som el Pau i la Gina, una jove parella que després 

de 8 anys vivint a Xina amb els nostres dos fills, 

vàrem haver de tornar a Catalunya l’any 2013 davant 

la incertesa que començava a afectar la salut d’en 

Pau. ELA (Esclerosis Lateral Amiotròfica) fou la 

resposta que tinguérem per part dels metges, una 

malaltia neurodegenerativa que fa perdre la capacitat 

del cervell per iniciar i controlar el moviment 

muscular. Aquesta malaltia no té cura, així que un 

nou estil de vida i nous reptes se’ns varen presentar 

a tota la família. La història de la nostra vida ens ha 

portat a prendre’ns cada segon amb la màxima intensitat, esperança i al mateix temps voler ajudar 

a totes les famílies que es troben en la mateixa situació, així és com sorgeix ILUSIÓN+.” 

L’objectiu d’Ilusion+ és oferir un vi/cava de qualitat amb responsabilitat social, els beneficis dels 

quals siguin destinats a fundacions i/o hospitals que ajudin als afectats i familiars o investiguin en 

les malalties neurodegeneratives com ELA, Alzheimer, Parkinson o Esclerosis Múltiple. Perseguim 

un model de negoci solvent, escalable a nivell internacional i que permeti la conscienciació social 

continua d’aquestes malalties. 

Quan? El proper dijous 21 de febrer de 19.30h a 21h 

On? Al Teatret del Serrallo (Moll de Pescadors, 1, Tarragona) 

Quant val? 10€. Tastarem un vi negre (Pau), un blanc (Gina), un rosat (Montse) i un cava (Ferran). 

I a més, podràs comprar ampolles del vi que més t’agradi! 

T’hi esperem!  

Confirma la teva assistència per Facebook o a l’email solidaricetrailtarraco@gmail.com 
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