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LA FUNDACIÓ CATALANA D’ELA MIQUEL VALLS ALS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ – ANY 2014 

 

 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 2014: 

 

Premsa Escrita 

Ø 21/8/2014 – DIARI ARA . “Els malalts d’ELA troben la seva veu”. Extens article 

sobre què és l’ELA, la campanya de l’#Icebucket i la feina que es fa des de la 

Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. 

 http://www.ara.cat/premium/societat/malalts-dELA-recuperen-

parla_0_1197480337.html#.U_Wiewydl2Y.email 

 

Ø 31/8/2014 - LA VANGUARDIA.  “ Més que una galleda gELAda” Extens article 

sobre l’ELA, la campanya de #Icebucket, investigadors  i les opinions de 

diferents associacions que donen suport a afectats. 

 

Ø 7/9/2014 - EL PERIÓDICO DE CATALUNYA .  “L’ELA ho desmantella 

absolutament tot” Entrevisten a la contraportada del diari a  Andrés Vera, 

cunyat i cuidador de Susana Rojas, afectada d’ELA que ens va deixar l’any 

2014. L’Andrés explica com durant els anys que va patir la malaltia la Susana 

la va cuidar i com tota la família va tirar endavant 
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Ø 5/9/2014 - DIARI EBRE. “El patiment d’una minoria” Article sobre els afectats 

d’ELA a les Terres de l’Ebre, parlen amb ells, les seves famílies i expliquen 

també que s’ha format un grup de voluntaris d’aquestes terres que 

organitzen iniciatives solidaries per recaptar fons per la Fundació Miquel 

Valls. 

 
 
 

 Premsa Digital 

Ø 16/4/2014 – RADIO CALELLA. “La segona Gala solidària recapta 1.500 euros 

per a la Fundació Miquel Valls”.  Difusió sobre la gala solidària que es realitza 

a Calella per la lluita contra l'ELA.  

http://www.radiocalella.cat/noticies/la-segona-gala-solidaria-recapta-1.500-

euros-per-a-la-fundacio-miquel-valls/?searchterm=miquel%20valls 

 

Ø 14/5/2014 RADIO CALELLA – “La Unitat Funcional d'ELA a l'Hospital de 

Bellvitge ha ampliat el seu horari”.  Difusió en relació a l’ampliació d’horari de 

la UFELA a l’Hospital Universitari de Bellvitge 

http://www.radiocalella.cat/noticies/la-unitat-funcional-dela-a-lhospital-de-

bellvitge-ha-ampliat-el-seu-horari/?searchterm=miquel%20valls 

 

Ø 15/5/2014 - DIARI LA VANGUARDIA.COM “'la Caixa' ayuda a mantener la 

unidad de ELAde Bellvitge”.  Article sobre la subvenció rebuda per la Caixa a 

la UFELA 

 http://www.lavanguardia.com/local/baix-

 llobregat/20140514/54407917549/la-caixa-ayuda-a-mantener- la-

 unidad-de-ela-de-bellvitge.html 
 

Ø 19-6-2014 – DIARI LA VANGUARDIA.COM - “Las terapias contra el ELA 

eficaces en ratones fracasan en humanos“  Explica els resultats d’una 

investigació i anomena la Fundació com a copartíceps de la UFELA. 

 http://www.lavanguardia.com/vida/20140619/54410102220/las-terapias-

 contra-el-ela-eficaces-en-ratones-fracasan-en-humanos.html   
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Ø 21/6/2014 – DIPTIC INFORMATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

L’ajuntament va publicar en motiu del dia mundial de l’ELA, el 21 de 

juny, un díptic amb tots els actes que es van fer durant aquesta diada, 

entre els quals hi havia les activitats de la Fundació també.  

 

Ø 2/7/2014 - RADIO CALELLA. “Calella és, per segon any consecutiu, l'inici de 

les curses populars i solidàries Maresme 5k”.  Article relacionat amb les 

curses Maresme 5k en que la organització destinava 1€ de cada inscripció.  

http://www.radiocalella.cat/noticies/calella-es-per-segon-any-consecutiu-

linici-de-les-curses-populars-i-solidaries-maresme-

5k/?searchterm=miquel%20valls 

 

Ø 3/7/2014  - RADIO CALELLA. “L'Obra Social “la Caixa” destina 24.000 euros a 

la Fundació Miquel Valls en relació a la  convocatòria de Promoció a 

l'Autonomia i Atenció a la discapacitat i a la dependència”  

http://www.radiocalella.cat/noticies/lobra-social-201cla-caixa201d-destina-

24.000-euros-a-la-fundacio-miquel-valls-1 

 

Ø 21-6-2014 - SANT ADRIÀ.NET.  L’ajuntament de Sant Adrià del Besòs ha fet 

diferents escrits dins les seves plataformes on-line pel dia mundial de l’ELA. 

- http://www.sant-adria.net/serveis/alcaldia/noticies/juny-2014/dia-

mundial-de-lesclerosi-lateral-amiotrofica 

- http://www.sant-

adria.net/serveis/participacio_ciutadana/noticies/noticies-2014/21-de-

juny-dia-mundial-de-lela.-esclerosi-lateral-amiotrofica 

- http://www.sant-adria.net/serveis/alcaldia/noticies/juny-2014/lela-

existeix.-fes-un-gest-per-lela 

- http://www.areabesos.com/noticia/5067_sant_adria_participa_en_el_di

a_mundial_de_l_8217ela 

- http://www.diaridesantadria.com/lajuntament-desplega-una-gran-

pancarta-commemorar-el-dia-mundial-de-lela 
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Ø 22/7/2014 - RADIO CALELLA. “Maresme5k lliura més de 300 euros a la 

Fundació Miquel Valls” Article sobre les curses populars Maresme 5k en que 

la organització va donar 1€ de cada participant  a la Fundació. 

 http://www.radiocalella.cat/noticies/maresme5k-lliura-mes-de-300-euros-a-

 la-fundacio-miquel-valls 

 

Ø 7/8/2014 - RADIO CALELLA. “Una agència de turisme juvenil alemany dóna 

1.500 euros a la Fundació Miquel Valls”.  Article relacionat amb el torneig 

benèfic  de joves turistes a Calella.  

 http://www.radiocalella.cat/noticies/una-agencia-de-turisme-juvenil-

 alemany-dona-1.500-euros-a-la-fundacio-miquel-valls 

 

Ø 20/8/2014 – DIARI ARA – “La fundació Miquel Valls recapta a Pep Guardiola, 

Estopa i Andreu Buenafuente a fer un “Ice Bucket” per l’ELA” Article sobre la 

campanya de l’#Icebucket i la implicació de la Fundació Miquel Valls. 

 http://www.ara.cat/societat/Fundacio-Miquel-Guardiola-Buenafuente-

 Bucket_0_1196880505.html 

Ø 20/08/2014 – RADIO CALELLA.  “La xarxa s'omple de famosos que es tiren 

glaçons per damunt per lluitar contra la ELA” Article relacionat amb el 

començament de la campanya de l’#Icebucket. 

 http://radiocalella.cat/noticies/la-xarxa-somple-de-famosos-que-es-tiren-

 glacons-per-damunt-per-lluitar-contra-la-ela 

Ø 21/8/2014 - CADENA SER. “Les associacions que lluiten contra l'ELA no han 

rebut donacions de cap personatge públic” La directora de la Fundació, 

Esther Sellés, comenta a la cadena que tot i que en aquell moment no 

s’havien fet donacions de personatges famosos, la iniciativa ha estat molt 

positiva per donar a conèixer la malaltia.  

http://www.cadenaser.com/catalunya/articulo/les-associacions-lluiten-l-ela-

han-rebut-donacions-cap-personatge-

public/csrcsrpor/20140821csrcsrcat_28/Tes 
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Ø 28/8/2014 - DIARI DE TARRAGONA. “La ELA, Dolencia Rara Que Afecta A 24 

Personas En Tarragona” Article que parla amb afectats i les seves famílies de 

la província de Tarragona, com per exemple la Pepita Trullen. També parlen 

amb Montse Trullen, Anna Crivellé i Eva Andreu, les quals són membres molt 

actives del grup de Voluntaris de les Terres de L’Ebre de la Fundació així com 

algunes de les iniciatives solidaries que s’han portat a terme en aquesta 

província.  

http://www.diaridetarragona.com/salud/29539/la-ela-una-dolencia-rara-

que-afecta-a-24-personas-en-tarragona 

 

Ø 29/8/2014 – RADIO CALELLA. “Montserrat Candini s'afegeix a l'Ice Bucket” 

L’alcaldessa de Calella fa un vídeo tirant-se el cubell d’aigua gelada per sobre 

i anomenant la Fundació 

http://www.radiocalella.cat/noticies/montserrat-candini-safegeix-a-lice-

bucket. 

 

Ø 31/8/2014 - LA VANGUARDIA DIGITAL. “Catalunya se moja por la ELA, pero 

no del todo” Article enfocat en l’èxit dels vídeos virals de l’#Icebucket. 

Entrevisten a Enric Maria Valls, president de la Fundació, donant la seva 

opinió dels primers donatius recaptats per aquesta campanya. 

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20140830/54414137713/cal

ella-ela-fundacio-miquel-valls.html 

Ø 31/8/2014 – PORTAL XARXANET.ORG.  “Participa en el repte #Icebucket i 

col·labora amb la Fundació Miquel Valls” El portal  d’Internet explica la 

campanya de l’#Icebucket i anima a tothom a fer aportacions a la Fundació. 

 http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/participa-al- repte-

 icebucketchallenge-i-col-labora-amb-la-fundacio-miquel- val 

Ø 1/9/2014 – RADIO CALELLA -  “La Fundació Miquel Valls mostrarà a la Fira el 

seu dia a dia” La ràdio d’aquest municipi escriu sobre l’estand informatiu que 

la Fundació va tenir a la Fira de Calella i l’alt maresme. 
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http://radiocalella.cat/noticies/la-fundacio-miquel-valls-mostrara-a-la-fira-el-

seu-dia-a-dia 

Ø 1/9/2014 – ACN. AGENCIA CATALANA DE COMUNICACIÓ – “La campanya 

#Icebucket per l'ELA deixa 18.500 euros a Catalunya”. Article sobre la 

recaptació de la campanya #Icebucket, a més parlen amb Enric Maria Valls, 

president de la Fundació. 

 http://www.acn.cat/acn/761514/General/text/Esclerosi-Lateral-Amiotrofica-

 Fundacio-Miquel-Valls-Calella-.html 

Ø 1/9/2014 DIARI ARA – “La campanya #Icebucket per l'ELA deixa 18.500 euros 

a Catalunya” El diari ARA escriu un article sobre la recaptació que està fent la 

Fundació Catalana d’Ela Miquel Valls en relació a la campanya #Icebucket. 

 http://m.ara.cat/societat/campanya-IceBucket-deixa-euros-

 Catalunya_0_1204079822.html#.VKZJ5tKG9A0 

Ø 2/9/2014 - NACIÓDIGITAL.CAT “L'#IcebucketChallenge ha aconseguit 

18.500€ a Catalunya” Article sobre la recaptació que està fent la Fundació 

Catalana d’Ela Miquel Valls en relació a la campanya #Icebucket. 

 http://www.naciodigital.cat/noticia/73603/icebucketchallenge/aconseguit/

 18500/catalunya 

Ø 9/9/2014 – BLOG AULAELA. “Resum de la V Jornada d’actualització en 
ELA” Aquest blog va publicar el resum de tota la Jornada 
d’Actualització en ELA que va tenir lloc al Hospital de Bellvitge el dia 
21 de juny en que la Fundació va ser coparticipant.  
http://blogs.bellvitgehospital.cat/aulaela/resum-v-jornada-actualitzacio-ela/ 

 

Ø 15/9/2014 - RADIOCALELLA.CAT – “Segueix la campanya de l'Icebucket per 

a l'ELA” Article sobre la continuïtat de la societat tirant-se les galledes d’aigua 

per sobre i la recaptació de la fundació 

http://www.radiocalella.cat/noticies/segueix-la-campanya-de-licebucket-

per-a-lela/?searchterm=miquel%20valls 
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Ø 19/9/2014 – DIARI EL MUNDO. “Las donaciones al ELA en España se han 

multiplicado por 20” Article sobre la campanya viral de l’#Icebucket a nivell 

mundial i espanyol. A més parlen amb les associacions que recolzen els 

afectats d’ELA de les diferents comunitats autònomes, entre elles la Fundació 

Catalana d’ELA Miquel Valls.  

http://www.elmundo.es/salud/2014/09/19/541afb9922601dc7688b4594.

html  

 

Ø 28/9/2014 - ELNOU9.CAT. Entrevista a Maria Carme Solà, mare de Carme 

Malet, afectada d’ELA. Explica el dia a dia que comporta la malaltia i l’ajuda 

que tenen des de la Fundació. 

http://www.el9nou.cat/noticia.php?ed=o&noticia_arxiu=&notcod=38346 

 

Ø 15/10/2014 - GACETAMEDICA.COM. Entrevisten a Enric M. Valls, President 

de la Fundació, com a Membre del Consell Consultiu de Pacients de 

Catalunya. 

http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2014-10-13/edicion-

catalunya/gracies-al-ccpc-tenim-via-directa-amb-els-responsables-de-

salut/pagina.aspx?idart=866993 

Ø 17/10/2014 - SANT CUGAT INFORMA. “Avui es presenten els equips del CFU 

MIRA-SOL BACO”. L’equip Mirasol-Baco va presentar els seus equips de 

futbol i va fer una botiga solidaria amb les samarretes d’altres temporades en 

que tots els diners recaptats van anar destinats a la Fundació.  

 http://santcugatinforma.com/2014/10/avui-es-presenten-els-equips-del-cfu-

 mira-sol-baco/ 

Ø 18/10/2014 - CUGAT.CAT.  “El Mira-sol Baco fa pinya contra l'ELA en la seva 

estrena oficial del curs” Vídeo explicatiu en que el Club de futbol de Sant 

Cugat Mirasol-Baco va fer la presentació dels seus equips i va fer una botiga 

solidaria per la Fundació Miquel Valls. 

 http://www.cugat.cat/tv/video/4488 
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Ø 29/12/2014 - DIARI ARA. “L'Ice Bucket Challenge deixa més de 100.000 

euros a la fundació catalana de l'ELA” Article en relació a la xifra total 

recaptada a la Fundació Catalana d’ELA gràcies a la campanya de 

l’#Icebucket. 

 http://m.ara.cat/societat/LIce-Bucket-Challenge-fundacio-

 catalana_0_1275472610.html#.VKJPE5A0GA 

Ø 29/12/2014 – RADIOCALELLA. “La Fundació Miquel Valls obté 104.000 euros 

de la campanya de les “galledes gelades” Article en relació a la xifra total 

recaptada a la Fundació Catalana d’ELA gràcies a la campanya de 

l’#Icebucket. 

 http://www.radiocalella.cat/noticies/la-fundacio-miquel-valls-obte-104.000-

 euros-de-la-campanya-de-les-201cgalledes-gelades201d 

 
 

 Ràdio 

 
Ø 29/4/2014 – RAC1. El programa EL MON A RAC1 entrevista a Enric Maria 

Valls, president de la Fundació, és una entrevista en relació a que aquest 

mateix dia entrevisten a  Jano Galán, afectat d’ELA el qual ajudem des de la 

Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls.   

http://rac1.org/elmon/blog/62320/   

 

Ø 19/8/2014 - RAC 1. El programa EL MON A RAC 1 Entrevista a Enric Maria 

Valls, president de l’entitat, en relació a la iniciativa #Icebucket. 

 http://www.racalacarta.com/download.php?file=download.php-

 file=0819%2011h%20(Dimarts%2019-08-

 14)%20%20%20EL%20MON%20A%20RAC1.mp3 

 

Ø 22/8/2014 - RAC1. Programa El món a RAC1. Entrevisten a Enric Maria Valls,  

President, per què expliqui què és l’ELA i faci un primer balanç de la 

campanya de l’#Icebucket. 
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Ø 21/8/2014 - ONDA CERO CATALUNYA.  Entrevista a Esther Sellés, directora 

de la Fundació, per fer balanç de la campanya de l’#Icebucket i per explicar 

la tasca que fa la nostra entitat. 

http://podcast.ondacero.es/mp_series3/audios/ondacero.es/2014/08/21/0

0090.mp3 

 

Ø 21/8/2014 - RADIO 4. Programa Reserva x 4 – Entrevisten a Esther Sellés, 

directora de la Fundació, en relació a la campanya de l’#Icebucket i la tasca 

que fem des de l’entitat. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/reserva-per-4/reserva-4-21-dagost-

2014-2-hora-cata-vins-amb-joan-pujades-del-celler-mas-cacadora/2720999/  

 

Ø 21/8/2014 – CADENA SER.  Programa La graderia de la Ser – Entrevisten a 

Esther Sellés en relació a la campanya de l’#Icebucket.  

 

Ø 22/8/2014 – RADIO COPE CATALUNYA.  Entrevisten a Esther Sellés en 

relació a la campanya de l’#Icebucket. 

 

Ø 27/8/2014 RADIO ARENYS. Programa tot a la fresca -  Entrevisten a l’Enric 

Maria Valls per parlar de la tasca de la Fundació i la campanya de 

l’#Icebucket. 

http://www.ivoox.com/tot-a-fresca-actualitat-ice-audios-

mp3_rf_3430965_1.html# 

 

Ø 28/8/2014 - RADIO CALELLA. “8000€ en només una setmana d’Icebucket” 

Esther Sellés parla sobre la campanya #Icebucket i les primeres aportacions 

que es van fer a la Fundació durant la primera setmana. 

- http://www.radiocalella.cat/noticies/8.000-euros-en-nomes-una-

setmana-d-icebucketchallenge 

- https://uwhisp.com/w/wm0 

 

Ø 28/8/2014 - RADIO COPE TARRAGONA. Entrevisten a Anna Rigola en relació 

a la campanya #Icebucket. 
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Ø 1/9/2014 - FEM RADIO. Reportatge sobre la iniciativa solidaria col·lectiva a 

Badia del Vallès en que tot el poble es va tirar una galleda d’aigua gelada en 

motiu de la campanya de l’#Icebucket. Entrevisten a Inés Molina, afectada 

d’ELA d’aquesta població i Anna Rigola, membre de la Fundació Catalana 

d’ELA Miquel Valls. 

http://youtu.be/zBerRPydMgU 

 

Ø 1/9/2014 - COPE CATALUNYA. Programa La ciutat – Entrevisten a l’Anna 

Rigola, membre de la Fundació en que explica la malaltia, la feina que es fa 

des de la Fundació i la repercussió que ha tingut la campanya de 

l’#Icebucket.  

http://vod.cope.es/audio/2014/09/01/audio_14095743628284929604.mp

3 

 

Ø 1/9/2014 - CATALUNYA RADIO. Programa Els Matins de Catalunya Radio -  

Entrevisten Enric Maria Valls en relació a la campanya de l’#Icebucket. 

http://www.catradio.cat/audio/836775/Monica-Terribas-es-mulla-per-lELA 

 

Ø 2/9/2014 - RADIO PREMIÀ.  Entrevisten a Enric Maria Valls, president, en que 

explica què és l’ELA, quina tasca desenvolupa la Fundació a tot Catalunya i 

les repercussions de la campanya de l’#Icebucket. 

http://podcastcdn-

12.ivoox.com/audio/4/6/8/9/tdentrevistaenricmariavalls201409-

radiopremiamar-

ivoox3449864.mp3?secure=sN8VkqbuwNqXHdjxqIA4CQ==,1409826568 

 

Ø 3/9/2014 ONDA CERO CATALUNYA. Programa La ciutat. Entrevisten a Anna 

Rigola, membre de la Fundació Catalana d’ELA, per explicar les 

repercussions de la campanya de l’#Icebucket, fer difusió de la malaltia i de la 

tasca que es fa a la Fundació. 

http://podcast.ondacero.es/mp_series1/audios/ondacero.es/2014/09/03/0

0071.mp3 
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Ø 3/9/2014 – RADIOPINEDA. Article sobre les primeres xifres de recaptació de 

la campanya de l’Icebucket. 
http://www.radiopineda.cat/ca/front/noticies/detall/id/6459 

 

Ø 15/9/2014 - LA XARXA. Entrevista a la voluntària de les Terres de l’Ebre 

Montse Trullen, germana d’una afectada d’ELA. La Montse explica el dia a dia 

de la malaltia i les activitats que fan els voluntaris de la Fundació. 

 

Ø 25/9/2014 - RADIO PALAFOLLS. Entrevisten a Anna Rigola, membre de la 

Fundació per explicar l’ELA i la tasca de la Fundació amb els afectats i les 

seves famílies. 

 

Ø 24/10/2014 - RADIO CANET – Programa La Rierada. Entrevisten en el seu 

espai solidari a l’Anna Rigola, membre de la Fundació, per explicar què és 

l’ELA i les tasques que fem a la Fundació. 

Televisió 

Ø 16/05/2015 – L’INFORMATIU DE TV HOSPITALET. Es fa un reportatge sobre la 

UFELA a l’Hospital de Bellvitge i entrevisten a la Dra. Povedano, Cap 

d’aquesta Unitat i a Ana Ferrer, Treballadora Social de la Fundació Miquel 

Valls i membre de la UFELA. 

 

Ø 22/8/2014 – Informatius de TV3 - Telenotícies migdia. Entrevisten a Carme 

Borràs, esposa de Joan Jové, afectat d’ELA el qual atenem des de la Fundació, 

i també a Enric Maria Valls, President de la Fundació. Les entrevistes són en el 

marc de la campanya #Icebucket, i s’explica el dia a dia de l’ELA i la funció que 

té la Fundació.  

 
http://www.tv3.cat/videos/5214251/Telenoticies-migdia---22082014  

 

Ø 22/8/2014 – Informativos de TVE.  Entrevisten Marc Paucirerol, afectat d’ELA, i 

als seus familiars en que expliquen el dia a dia de la malaltia. També parla a 

Núria Sala, treballadora social de la Fundació. Surt part dels voluntaris del 

grup Salta x l’ELA de Begues tirant-se el cubell d’aigua gelada per sobre. 
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-22-08-

14/2722612/ 

 

Ø 22/8/2014 - Informatius de TVE Catalunya.  Entrevisten Marc Paucirerol, 

afectat d’ELA, i als seus familiars en que expliquen el dia a dia de la malaltia. 

També parla a Núria Sala, treballadora social de la Fundació. Els voluntaris 

del grup Salta x l’ELA de Begues fan tots junts l’acció de tirar-se el cubell 

d’aigua gelada per sobre. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-22-08-

2014/2722444/ 

 

Ø 31/8/2014 – Informatius de TV3 - Telenotícies vespre. Reportatge de l’acció 

que van fer els veïns de Badia del Valles fent un #Icebucket multitudinari, 

entrevisten a l’Inés Molina, afectada d’ELA i a l’Anna Rigola, membre de la 

Fundació Miquel Valls  

http://www.tv3.cat/videos/5222795/Remullada-per-lELA 

 

Ø 5/9/2014 EL PUNT- AVUI TV – Programa L’illa de Robinson. Entrevisten a 

Anna Rigola en que explica la malaltia, la feina que es fa des de la Fundació i 

l’impacta que ha tingut la campanya de l’#Icebucket a Catalunya i a la 

Fundació.  

http://www.elpuntavui.tv/video.html?view=video&video_id=105383989 

 

Ø 8/9/92014 - TV GIRONA – Programa Té de Tot. Entrevisten Anna Rigola, 

membre de la Fundació en relació amb la campanya #Icebucket. També 

parlen sobre la malaltia, la feina que es fa des de l’entitat  i com es dóna 

suport als afectats i a les seves famílies.  

http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-08-09-2014-_-part-1 

 

Ø 17/9/2014 - TV3 – Programa Els matins. Entrevisten a la Dra. Povedano, cap 

de la UFELA de l’Hospital de Bellvitge, a Esther Sellés, directora de la 

Fundació Catalana d’ELA i Josefina Garcia, afectada d’ELA la qual atenem 
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des de la Fundació. Parlen sobre la malaltia i les repercussió de la campanya 

#Icebucket.  

http://www.tv3.cat/videos/5244040/La-lluita-contra-lELA 

 

Ø 18/9/2014 - CANAL TERRES EBRE. Entrevisten a Montse Trullen, familiar 

d’una afectada d’ELA i voluntària de la Fundació a les Terres de l’Ebre. Fan un 

reportatge sobre la iniciativa que es va fer a l’Ampolla en relació a 

l’#Icebucket  

http://canalte.xiptv.cat/lebre-noticies/capitol/edicio-16-09-

2014#.VBwCaVIkUU0.gmail 

 

Ø 24/9/2014 - CORNELLÀ TV – Entrevista a Josefina Garcia, afectada d’ELA que 

viu a Cornellà. Tenen una conversa amb ella en relació al dia a dia de la 

malaltia i com tira endavant.  

http://www.youtube.com/watch?v=kZJA8YsDgxM&list=UUoFs7RGrmWQk

qU5KNNGvCjA 

 


