
NOTA DE PREMSA
Ice bucket challenge: Nosaltres ens mullem…  

ells es mullen?
Barcelona, 10 de Setembre de 2014. A Holaluz.com no tenim por de res i creiem que mullar-se és alguna cosa més 
que tirar-se un cubell d’aigua gelada per sobre. Ens vam mullar, fa ja més de 3 anys, al liderar la transformació del 
sector elèctric i ens hem mullat, literalment, per l’ELA (física i econòmicament), llançant el repte a altes esferes.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Els del vídeo són Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué, els nostres tres socis fundadors. Abans de gravar aquest vídeo 
i tenint en ment allò de “el primer és el primer” vam fer una donació a la Fundació Miquel Valls, que va néixer en 
2005 a Calella (Barcelona) i que dedica tots els seus esforços i recursos a donar suport de tot tipus als afectats per 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, així com a les seves famílies. 
 
 
 
 
 
 

 

Després del donatiu, i amb el mar com a teló de fons, ens hem sumat al famós Ice Bucket Challenge. Liderar és això: 
prendre la iniciativa i animar a uns altres a seguir. Per això hem reptat a Borja Prado, President d’Endesa, a Ignacio 

Sánchez-Galán, President d’Iberdrola i a Jose Manuel Soria, Ministre d’Indústria, Energia i Turisme a mullar-se per l’ELA. 

Els hem donat un marge de 24 hores i com a referència us direm que, per equiparar el nostre donatiu, el d’Endesa 
hauria de rondar els 250.000 euros. Es mullaran? 

veure vídeo

http://www.elacat.org/ca/
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/organosdegobierno/ConsejoDeAdministracion/BORJAPRADOEULATE
http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/nuestro-equipo/equipo-directivo/presidente/
http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/nuestro-equipo/equipo-directivo/presidente/
https://twitter.com/jmsoria
http://youtu.be/3kbWYlMl8Ss
http://www.elacat.org/ca/


Holaluz.com, la primera companyia elèctrica online de l’estat i 100% verda. Fem les coses més senzilles. Oferim 
transparència a preus justos. Persones darrere del telèfon. 12 mesos, 12 factures. Prefactures per conèixer la 
teva despesa abans de pagar, App per acabar amb les lectures estimades i per a qualsevol tràmit amb el teu 
subministrament. Sense permanències ni despeses ocultes. Gastar no és el mateix que pagar. T’ajudem a ser més 
eficient, pel medi ambient i per la teva butxaca.

elvira.rafols@holaluz.comElvira Ràfols facebook.com/HolaLuzcom

699 92 55 69Zona de Premsa @HolaLuzcom

Si vols conèixer HolaLuz.com una mica més, 
aquí tens aquest vídeo: 

Si vols saber d’on surt la llum que t’arriba a 
casa:  

veure vídeo veure vídeo

Gabinet de Premsa d’HolaLuz.com

http://facebook.com/holaluzcom
http://www.twitter.com/holaluzcom
https://www.youtube.com/watch?v=a4T2DygLykM

https://www.youtube.com/watch?v=fAXjg2EsEQw


