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 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 2015: 

 

Premsa Escrita 

 

Ø Febrer 2015 – Diari La Marina Maresme. “El malalt d’ELA té una esperança de 
vida de 2 a 5 anys”. Entrevista a Enric Maria Valls, President de la Fundació.  

 
Ø 16/4/2015 – Diari Tarragona. “Espectacle a Riudoms per recaptar fons per a la 

Fundació Miquel Valls”. Parlen sobre l’obre de teatre que van realitzar el 
Grup Independent D’Art de Riudoms a benefici de la nostra entitat 

 
Ø 26/6/2015 – Diari Més Ebre. “III Pujada cicloturista solidària i benèfica a Caro, 

diumenge”.  Expliquen la iniciativa solidaria de la Pujada a Caro organitzada 
pel Club BTT Terres de l’Ebre – Roquetes 
www.mesebre.cat/hemeroteca/2015-06-26.pdf (pàgina 9) 

 

Ø Juliol 2015 – Info Vallgorguina. En portada expliquen la caminada solidaria 
per l’ELA que van fer el 21 de juny en el marc del Dia mundial de l’ELA i la 
campanya KMS x l’ELA 
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Ø 10/8/2015 – La Vanguardia. “Nova Campanya per recaptar fons contra 
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica” Petit escrit on expliquen la campanya Kms x 
l’ELA. 
 

Ø 20/11/2015 – Diari de Vilanova. “La Mitja Marató de VNG 2015, més que una 
cursa”. Expliquen que el dia 13 de desembre es farà la Mitja Marató de 
Vilanova i s’anomena a la Fundació, ja que l’Obra Social la Caixa farà un 
donatiu per cada corredor inscrit, la qual una part anirà destinat a la nostra 
entitat.       	  
www.mitjavilanova.cat/wp-content/uploads/2015/10/DV20112015.jpg 

	  

Ø 19/12/2015 – Diari de Tarragona. “1a Edició d’Ajudes a Projectes Socials de 
PortSolidari” p.6. La Fundació va ser un dels projectes guanyadors de la 
primera edició d’Ajudes Port Solidari. 

  

Ø 21/12/2015 – DiariMés Tarragona. “1a Edició d’Ajudes a Projectes Socials de 
PortSolidari” p.22. La Fundació va ser un dels projectes guanyadors de la 
primera edició d’Ajudes Port Solidari.	  
www.calameo.com/read/000783295e8a626d17e83 

 

Radio 

Ø 26/2/2015 – Radio Badalona. Programa “Això no té nom”. Entrevisten a 
Miquel Expósito, marit de la Dionisa, afectada d’ELA des de 2013. Explica el 
dia a dia de la malaltia, les ajudes que té, com es sent i anomena la Fundació 
dient que per ells és de molta ajuda.  
https://enacast.com/radiob/26/2/2015/ (Programa Això no té nom. Minut 36) 

 

Ø 11/3/2015 – Radio Arenys. Programa ”Tot a l’hora!”. Entrevisten a Enric Maria 
Valls President de la Fundació en motiu dels 10 anys de l’entitat. 
www.radioarenys.cat/carta# (Programa Tot a l’hora! 11/3/2015 min 70) 

Ø 25/5/2015 – Radios Locals del Territori de Terres de l’Ebre. Es fa una falca per 
publicitar el concert que es va celebrar el 30/5/2015 i que va portar a terme 
la orquestra la Ginesta, tot organitzat pels voluntaris de Terres de l’Ebre de la 
Fundació 
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Ø 21/6/2015 – radio 4. Programa Amics i Coneguts. En motiu del Dia Mundial 
de l'ELA, a les 12 del migdia, van entrevistar a la Núria Sala Treballadora 
Social de la Fundació Miquel Valls, la Dra. Mònica Povedano, coordinadora 
de la Unitat d'ELA de l'hospital de Bellvitge, i la Josefina i en Leo, una 
afectada d'ELA i el seu marit. 
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SAMICON/mp3/1/8/1434888625681.mp3 

Ø 26/6/2015 – Antena Caro. En motiu de la III pujada Cicloturista solidària i 
benèfica al cim del Faro van entrevistar juntament amb el Dr. Sales, metge 
rehabilitador, als voluntaris de la Fundació Miquel Valls a les Terres de l’Ebre. 
www.antenacaro.cat/mobil/audiomp3.php?id_audio=3409 

 

Ø 14/8/2015 – RAC1 Programa Tot és possible. Parlen sobre l’ELA amb el 
President de la Fundació Miquel Valls, Enric Maria Valls, amb la Doctora 
Mònica Povedano, Cap de la Unitat d’ELA de l’Hospital de Bellvitge, i en 
Michael Younkman, afectat d’ELA.  
www.rac1.org/totespossible/blog/parlem-de-lela/ 

 

Ø 21/10/2015 – Ràdio Nacional Espanyola. Radio 4. Programa Anem de tarda. 
En Pau Torras, afectat d’ELA i impulsor del projecte de vins solidaris Ilusión+ 
explica el programa el projecte i menciona la Fundació com a benefectora.  

 http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SANTARD/mp3/8/7/1445446987878.mp3 

 

Televisió 

Ø Juliol 2015 – TV3. Televisió de Catalunya fa 12 passes de l’anunci que la 
Fundació fa per promocionar la campanya “kms x l’ELA” on la protagonista és 
la periodista Lidia Heredia. 
www.youtube.com/watch?v=Pbrn3XUlKgE 

 

Ø 4/12/2015 – Antena3. Tu cara me suena. Programa on diferents personalitats 
públiques imíten a diferents cantants. Vicky Larraz, que hi concursa, destina el 
premi a la Fundació Miquel Valls i el dedica a una afectada d’ELA. 
www.antena3.com/programas/tu-cara-me-suena/galast4/gala12/ana-morgade-
alza-triunfo-cede-premio-companera-vicky-larraz_2015120500006.html 
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Premsa en línia  

Ø 5/1/2015 Butlletí Xarxanet.org: “'Ice Bucket Challenge recapta 104.135 euros 
per la Fundació catalana de l'ELA” 
http://xarxanet.org/informatic/noticies/lice-bucket-challenge-recapta-104135-
euros-la-fundacio-catalana-de-lela 
 

Ø 6/1/2014 El Punt Avui “La Fundació Miquel Valls recull 104.000 €uros”. 
www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/810158-la-fundacio-miquel-
valls-recull-104000-euros.html 

 
Ø 9/1/2015 Ràdio Arenys: “La Fundació Miquel Valls aconsegueix més de 

100.000euros dins la campanya #Icebucket. 
www.radioarenys.cat/noticia/la_fundacio_miquel_valls_aconsegueix_mes_de_100_
000_euros_dins_la_campanya_icebucket 

 

Ø 9/1/2014 abc.es: “La Fundació Miquel Valls recull 104.000euros”: 
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1761439 

 
Ø 9/1/2014 La Vanguardia digital: “La Fundació Miquel Valls aconsegueix més 

de 100.000 euros dins la campanya #icebucket” 
www.lavanguardia.com/vida/20150109/54423170055/la-fundacio-miquel-valls-
recapta-mes-de-100-000-amb-la-campanya-icebucket.html 

 
Ø 20/1/2015 RadioCalella.cat: “104.000 euros per atendre els malalts d’ELA i 

invertir en la investigació per trobar-ne la “curació”.  
www.radiocalella.cat/noticies/104.000-euros-per-atendre-els-malalts-dela-i-
fomentar-la-investigacio-per-trobar-ne-la-curacio 

 
Ø 9/3/2015 RadioCalella.cat: “10 anys lluitant contra l’ELA” Entrevisten al 

President de la Fundació, Enric Maria Valls,  en motiu dels 10 anys de l’entitat 
 www.radiocalella.cat/noticies/10-anys-lluitant-contra-lela-4 

 

Ø 12/3/2015 RadioArenys.cat – “La Fundació Miquel Valls celebra el seu desè 
aniversari”. Notícia sobre els 10 anys de la Fundació. 
www.radioarenys.cat/noticia/la_fundacio_miquel_valls_celebra_el_seu_dese_aniver
sari 
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Ø 4/5/2015 RadioCalella.cat: “La Fundació Miquel Valls necessita extres per 
l’anunci que grava dijous a Calella”. Explique que la Fundació necessita 
extres per l’anunci que sortirà a tv3 pel 21 de juny, a més Anna Rigola anima 
a tots els calellencs a participar-hi 
www.radiocalella.cat/noticies/la-fundacio-miquel-valls-necessita-extres-per-lanunci-
que-grava-dijous-a-calella-3 

 
Ø 4/6/2015 – Radiocalella.cat :  “La FMV  opta a les ajudes de la convocatòria 

anual del programa solidari de CatalunyaCaixa”  . Fan difusió que la Fundació 
es presenta a la convocatòria de la Targeta solidaria de CatalunyaCaixa i 
necessita vots! 
www.radiocalella.cat/noticies/la-fmv-opta-a-les-ajudes-de-la-convocatoria-anual-
del-programa-solidari-de-caixacatalunya 
 

Ø 17/6/2015 – aravalles.cat: “Vallgorguina es mou per l’Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (ELA)”. Anuncien la caminada organitzada per la població de 
Vallgorguina per la Lluita Contra l’ELA i en relació a la campanya de kms x 
l’ELA. 
www.aravalles.cat/noticia/164989/vallorguina-es-mou-per-lescerosi-lateral-
amiotrofica-ela 
 

Ø 20/6/2015 – btv.cat. “Els malalts d’ELA reclamen més ajuts i recursos per a la 
recerca”. Parlen sobre el dia Mundial de l’ELA, la plataforma d’afectats i les 
seves demandes i citen la Fundació en relació a la Campanya Fes un Gest per 
l’ELA: KMS x L’ELA. 

www.btv.cat/btvnoticies/2015/06/20/esclerosi-lateral-amiotrofica-plataforma-
afectats-ela/ 
 

Ø 15/7/2015 – Butlletí Xarxanet finançament número 120. Breu sobre la 
campanya “Fes un Gest per l’ELA: Kms per l’ELA”  
http://xarxanet.org/node/108623 

 
Ø 20/7/2015 – Radiocalella.cat. “A partir de demà es pot veure l’anunci de la 

FMV”. Expliquen que a partir del dia 21 de juliol s’emetrà a TV3 l’anunci de la 
Fundació. 
http://radiocalella.cat/noticies/a-partir-de-dema-es-pot-veure-per-tv3-lanunci-de-la-
fmv 
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Ø 24/8/2015 – Xarxanet.org. “Galledes d’aigua gelada per lluitar contra 
l’Escresosi” Expliquen la campanya de l’Icebucket i que des de la Fundació 
en hi tornem a sumar. 
http://xarxanet.org/internacional/noticies/galledes-d-aigua-gelada-per-lluitar-
contra-l-esclerosi 
 

Ø 24/8/2015 – Radiocalella.cat “La MARESME5K de Calella se solidaritza amb la 
Fundació Miquel Valls sumant "KMSxELA" Parlen amb Manel Vicente, 
responsable de l’empresa Gesport que organitza la Maresme 5k explicant la 
cursa solidaria i la campanya kms x l’ELA” 

www.radiocalella.cat/noticies/la-maresme5k-de-calella-se-solidaritza-amb-la-
fundacio-miquel-valls-sumant-kmsxela-7 
 

Ø 31/8/2015 – Xarxanet.org. “Anna Rigola: “Des de la Fundacio Miquel Valls ho 
fem tot perquè l’ELA sigui visible i per seguir ajudant als afectats” Entrevisten 
a Anna Rigola, del departament de comunicació de la Fundació on explica 
les tasques que es porten a terme des de la Fundació i les campanyes que 
tenim engegades. 
http://xarxanet.org/internacional/noticies/anna-rigola-des-de-la-fundacio-miquel-
valls-ho-fem-tot-perque-l-ela-sigui-visible-i-per-seguir-ajudant-als-afectats  

 
Ø 6/9/2015 – El Huffington Post. « Un año después del « Icebucket Challenge » : 

¿sirvió de algo? » Noticia sobre  un any després del book del Icebucket. 
Parlen amb les diferents associacions de tot e país, i també amb la Fundació 
Miquel Valls. 
http://www.huffingtonpost.es/2015/09/06/ice-bucket-challenge-
aniversario_n_8087554.html?utm_hp_ref=es-ciencia-y-tecnologia 

 
Ø 6/10/2015 – CANÍBALES. REVISTA GASTRONOMICA. En aquesta revista 

gastronòmica digital expliquen una jornada gastronòmica on el sommelier 
de celler de Can Roca Joan Roca va explicar els vins d’en Pau Torras 
“Ilusión+” els quals es destina part dels beneficis a la Fundació. 
www.7canibales.com/homenajes-gastronomikos/ 

 
Ø 29/10/2015 – COMPROMISO RSE. Article sobre el Programa de Ayuda Social 

MIT en que Henkel ibérica ha seleccionat 17 iniciatives dirigides a col·lectius 
desfavorits i en risc de vulnerabilitat, entre elles el projecte de la Fundació 
Miquel Valls. 
www.compromisorse.com/rse/2015/10/29/el-fondo-social-mit-de-henkel-apoya-a-
17-proyectos-de-voluntariado-corporativo/ 
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Ø 9/12/2015 – Radio Calella.  Noticia sobre l’ajuda que ha concedit el BBVA 

dins el marc de la convocatòria “Territoris solidaris” 

www.radiocalella.cat/nova-ajuda-per-a-la-fundacio-miquel-valls/ 

 


