	
  

LA FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS ALS
MITJANS DE COMUNICACIÓ – ANY 2009
Any a any des de la Fundació potenciem la difusió dels nostres
projectes a través de la presència en els mitjans de comunicació:
premsa escrita, ràdio, televisió i mitjans digitals en els seus diferents
formats (articles, notícies, entrevistes i reportatges).
En aquestes intervencions es parla de la malaltia, de la tasca de la
Fundació, i de les iniciatives i actes que s’han realitzat a favor de
l’entitat, a través d’entrevistes als nostres professionals, a afectats i
familiars atesos i a voluntaris.
Tot seguit podeu trobar de manera detallada a tots els mitjans en el
que hem aparegut durant l’any 2009:

Ràdio
Ø Ràdio Calella
Ø Ràdio Arenys
Ø Onda Cero

Televisió
Ø 07/01/09 - CANAL 33. Programa "Taller.doc". Reportatge sobre la
malaltia.
Ø 30/03/09 – TV3. “Telenotícies Migdia” difusió sobre la malaltia.
Ø 09/06/09 - TV3. “Telenotícies Comarques”. Entrevista a un afectat
d'ELA atès per la Fundació per parlar de la malaltia i de la duresa
d’aquesta.
Ø 22/06/09 – TV3. Programa “L’Informatiu de Catalunya”. Entrevista
al president de la Fundació, Enric Maria Valls, en motiu del Dia
Mundial de la ELA.

	
  

Ø 22/06/09 – Barcelona TV. “Les noticies de les 10”. Entrevista a una
afectada d’ELA en motiu del Dia Mundial de la ELA.
Ø 23/06/09 – TV3. Programa “Els matins de TV3”- Entrevista al
president de la Fundació i a un familiar d’un afectat per la
malaltia, amb motiu del Dia Mundial de la ELA.
Ø 13/12/09 - TV3. “La Marató de TV3” dedicada a les malalties
minoritàries. Es va parlar de la malaltia i es va entrevistar a un
afectat atès per la Fundació.

Premsa Escrita
Ø 19/05/09 - 28/06/09 - 07/11/09 - 11/11/09. DIARI EL PUNT. Informen
de vàries subvencions rebudes per la Fundació, tant d’entitats
públiques com privades, donant suport a la tasca realitzada
(Caixa Manresa, Bancaja, Diputació de Barcelona, Pressupostos
Generals de l’Estat, i Caixa Sabadell.)

Premsa Digital
Ø Diarimaresme.com – Diferents articles sobre la difusió de la nostra
participació a la Fira d’Entitats de Calella, així com de la
realització al Novembre del concert benèfic "Mou-te per la ELA".

	
  
	
  
	
  

