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LA FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS ALS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ – ANY 2012 

 

 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 2012: 

 

Premsa Escrita 

 

Ø Gener del 2012 – LA VEU DE L’ALT MARESME I LA SELVA – Diari comarcal - 

Entrevista al president de la Fundació Miquel Valls, Enric M Valls, on parla 

de la malaltia, la Fundació i de la campanya "Fes un Gest per l'ELA".  

http://www.fundaciomiquelvalls.org/mm/file/1_FMQV_La%20Veu_gener_diari

_2012.pdf 

 

Ø 19/04/2012 – DIARI DE TERRASSA – Diari comarcal – Article referent a l'acte 

del 5 de maig amb The Gospel Viu a l'Auditori del Centre Cultural Caixa 

Terrassa.  

 

Ø 20/04/2012 – DIARI DE RUBÍ – Diari comarcal – Article referent a l'acte del 5 

de maig amb The Gospel Viu a l'Auditori del Centre Cultural Caixa Terrassa i 

la campanya "Fes un Gest per l'ELA".  

http://www.fundaciomiquelvalls.org/mm/file/DiariRubi_TGV_2012.pdf 
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Ø 19/06/2012 – EL PAÍS – Diari estatal –Article d'opinió de la periodista Rosa 

Montero on parla de la malaltia, la Fundació, les IV Jornades 

d'Actualització en ELA al HUB i el dia 21 de juny.  

http://elpais.com/elpais/2012/06/18/opinion/1340021230_762609.html 

 

Ø 19/06/2012 – AGÈNCIA EFE – Agència estatal de notícies - Van demanar 

informació addicional sobre les IV Jornades d'Actualització en ELA al HUB.  

 

Ø Novembre del 2012 – LA CLAU – Diari comarcal –Aparició a l'agenda en 3 

números (1274, 1275 i 1276) i article en l'apartat "En concert" del 1276. 

Referent a l'acte del 5 de desembre amb Amparo Sánchez i Funk Manchú 

a la Sala Clap de Mataró.  

 

Ø 30/11/2012 – CAPGRÒS – Diari comarcal –Article en l'apartat "Quedem'" del 

número 1238. Referent a l'acte del 5 de desembre amb Amparo Sánchez i 

Funk Manchú a la Sala Clap de Mataró.  

 
 

Premsa Digital 

 
Ø Gener del 2012 – LA VEU DE L’ALT MARESME I LA SELVA – Edició digital del 

diari comarca l– Entrevista al president de la Fundació Miquel Valls, Enric M 

Valls, on parla de la malaltia, la Fundació i de la campanya "Fes un Gest 

per l'ELA".  

 

Ø 13/04/2012 – BUTLLETÍ SETMANAL DIGITAL DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE 

BELLVITGE – Notícia sobre el nou butlletí "El Gest" i anomena el conveni 

signat entre les dues institucions.  

 

Ø 23/04/2012 – XARXANET.ORG – Article sobre l'acció específica per Sant 

Jordi: Fes un Gest per l'ELA! dins de la campanya Fes un Gest per l'ELA. 

Referència a la venda de llibres i punts solidaris a Les Rambles de 

Barcelona.  
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Ø 27/04/2012 – UDG.EDU – Lloc web de la Universitat de Girona – Anunci del 

Cicle de Xerrades informatives sobre l'ELA i la Fundació Miquel Valls que es 

faran en diferents espais i per diferents col·lectius.  

 

Ø Abril del 2012 – ECOM.CAT, DIARI DIGITAL LA TORRE DEL PALAU, DIARI 

DIGITAL ÈGAR, DIARI DIGITAL WEEK&, XARXANET.ORG – Articles referents a 

l'acte del 5 de maig amb The Gospel Viu a l'Auditori del Centre Cultural 

Caixa Terrassa i la campanya "Fes un Gest per l'ELA".  

 

Ø 19/06/2012 – EL PAÍS.COM – Edició digital del diari estatal –Article d'opinió a 

la contraportada del diari de tirada estatal signat per la periodista Rosa 

Montero on parla de la malaltia, la Fundació, les IV Jornades 

d'Actualització en ELA al HUB i el dia 21 de juny.  

 

Ø 29/06/2012– BUTLLETÍ SETMANAL DIGITAL DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE 

BELLVITGE – Notícia sobre les IV Jornades d'Actualització en ELA al HUB.  

 

Ø 16/07/2012 – TELENCINCO.ES, LAVANGUARDIA.COM, 20MINUTOS.ES, ABC.ES 

– Notícia sobre el premi que va atorgar la Fundació Vodafone a l'Ana 

Ferrer pel seu projecte de l'aplicació de les noves tecnologies en la millora 

de la vida de les persones afectades per l'ELA.  

 

Ø 15/11/2012 – RADIOCALELLA.CAT – Lloc web de la ràdio local i també a la 

seva pàgina de Facebook – Notícia sobre la Loteria de Nadal de la 

Fundació Miquel Valls.  

 

Ø 21/11/2012 – RADIOCALELLA.CAT – Lloc web de la ràdio local i també a la 

seva pàgina de Facebook – Notícia sobre l'acte del 5 de desembre amb 

Amparo Sánchez i Funk Manchú a la Sala Clap de Mataró.  
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Ø 23/11/2012 – WEB DE LA LLIBRERIA HORITZONS – Notícia a l’agenda 

d’activitats sobre la presentació del llibre "Mariposas por la Vida" a 

Barcelona. Un gest solidari per la Fundació Miquel Valls.  

 

Ø 30/11/2012 – WEB DE LA COCEMFE (Confederación Española de Personas 

con Discapacidad Física y Orgánica) – Notícia sobre la presentació del 

llibre "Mariposas por la Vida" a Madrid. Un gest solidari per la Fundació 

Miquel Valls.  

 

Ø Novembre del 2012 – XARXANET.ORG, LACLAUDIGITAL.COM, WEB CASES DE 

LA MÚSICA – En la primera web, notícia i aparició en l’agenda. En les altres 

dues aparició en l’agenda. Referent a l'acte del 5 de desembre amb 

l’Amparo Sánchez i Funk Manchú a la Sala Clap de Mataró.  

 

Ø 11/12/2012 – RADIOARENYS.CAT – Lloc web de la ràdio local –Entrevista a 

Xavier Barà el promotor del gest solidari el "Petit Gran Repte", i en concret 

del "Petit Gran Torneig".  

 

Ø 12/12/2012 – NOBODYFILMSPRODUCTIONS.COM – Article sobre l'acte del 5 

de desembre amb l’Amparo Sánchez i Funk Manchú a la Sala Clap de 

Mataró.  

 

Ràdio 

 
 
Ø 30/04/2012 – RÀDIO CALELLA (Informatius), RÀDIO TERRASSADIGITAL.CAT 

(Programa “El Submarí”) – Ràdios locals – Entrevistes al responsable de 

comunicació, Sergi Cugat, on es va parlar del concert del 5 de maig que 

es faria a Terrassa, la campanya "Fes un Gest per l'ELA" i també sobre el 

Teaming.  

 

Ø 18/06/2012 – RÀDIO CANET (Programa “Tu i jo”), RÀDIO BARBERÀ (Programa 

“Barberà al dia”) – Ràdios locals – Entrevistes al responsable de 
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comunicació, Sergi Cugat, on es va parlar de la malaltia, les IV Jornades 

d'Actualització en ELA al HUB, el dia 21 de juny i la campanya "Fes un Gest 

per l'ELA".  

 

Ø 19/06/2012 – RÀDIO NACIONAL D’ESPANYA / EUROPA PRESS – Ràdio estatal 

- Entrevista a la Dra. Povedano sobre les IV Jornades d'Actualització en ELA 

al HUB.  

 

Ø 19/06/2012 –RÀDIO CALELLA (Informatius) – Ràdio local –Entrevista a l'Ana 

Ferrer en referència al premi que li va atorgar la Fundació Vodafone pel 

seu projecte de l'aplicació de les noves tecnologies en la millora de la vida 

de les persones afectades per l'ELA.  

 

Ø 21/08/2012 – RÀDIO CALELLA (Informatius) – Ràdio local –Entrevista al 

responsable de comunicació, Sergi Cugat, on es va parlar de la possible 

participació de la Fundació Miquel Valls en la Fira de Calella i l'Alt 

Maresme del 2012 i la continuïtat de la campanya "Fes un Gest per l'ELA".  

 

Ø 09/09/2012 – RÀDIO CALELLA (Informatius) – Ràdio local –Entrevista a l'Esther 

Sellés sobre el Cicle de Xerrades informatives sobre l'ELA i la Fundació 

Miquel Valls que es farien en diferents espais i per diferents col·lectius. 

Concretament sobre la de la Biblioteca de Calella.  

 

Ø Novembre del 2012 – RÀDIO CALELLA (Informatius), MATARÓ RÀDIO 

(Programa “Viu la vida”), RÀDIO PREMIÀ DE MAR (Programa “Tot d’una”), 

RÀDIO CANET (Programa “Tu i jo”), RÀDIO ARENYS (Programa “Pa amb oli”) 

– Ràdios locals – Entrevistes sobre l'acte del 5 de desembre amb Amparo 

Sánchez i Funk Manchú a la Sala Clap de Mataró.  

 

Ø 15/11/2012 – RÀDIO CALELLA (Informatius) – Ràdio local – Falques 

publicitàries sobre la Loteria de Nadal de la Fundació Miquel Valls.  
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Ø 11/12/2012 – RÀDIO ARENYS (Informatius) – Ràdio local –Entrevista sobre la 

presentació de la iniciativa solidària "El Petit Gran Repte", en concret del 

"Petit Gran Torneig", al promotor d’aquest gest solidari, en Xavier Barà.  

 

 

Televisió 

 
Ø Del 18/06/2012 al 23/06/2012 – TV3, CANAL 33, XARXA DE TELEVISIONS 

LOCALS – Televisions nacionals i locals –Múltiples emissions de l’anunci 

publicitari de la Fundació Miquel Valls "FES UN GEST PER L'ELA", que va 

comptar amb la inestimable col·laboració d’en Pep Guardiola, i va 

permetre donar més visibilitat a la setmana de la commemoració del Dia 

per la Lluita contra l'ELA.  

 

Ø 20/06/2012 – ESPLUGUES TELEVISIÓ – Televisió local – Reportatge sobre les IV 

Jornades d'Actualització en ELA al HUB.  

 

Ø 21/06/2012 – TV3 (Programa “Els Matins de TV3”) – L’Helena García Melero 

va entrevistar al president de la Fundació, l’Enric M Valls, A Núria Sala i a 

una persona afectada per l’ELA. S’hi va parlar de la malaltia, la Fundació, 

les IV Jornades d'Actualització en ELA al HUB, el dia 21 de juny i la 

campanya "Fes un Gest per l'ELA".  

 

Ø 09/09/2012 – RADIOCALELLA.CAT – Televisió local digital –Entrevista a l'Esther 

Sellés sobre el Cicle de Xerrades informatives sobre l'ELA i la Fundació 

Miquel Valls que es farien en diferents espais i per diferents col·lectius, i 

concretament la realitzada a la Biblioteca de Calella.  

 

 
 

 

 

 


