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MEMÒRIA FECAMM 

Salutació del president  
 

Benvolgut, Benvolguda, 

Aquest ha estat un any dur per a tots a causa de la pandèmia de la COVID-19. Ha estat un 

any amb moltes pèrdues i dificultats. La incertesa i el neguit feia més difícil la situació per a 

tots, especialment es veu augmentada quan parlem de Malalties Minoritàries. Hem viscut 

molts problemes derivats de la pandèmia com la situació econòmica, les morts, el col·lapsa 

del sector sanitari en paral·lel a les Malalties Minoritàries.  

Davant d'aquesta situació, vam proposar a la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries 

(CAMM) canviar les regles per cuidar també als cuidadors i als afectats de Malalties 

Minoritàries perquè se'ls pogués vacunar prioritàriament i no haguessin d'esperar al torn 

general per edat. 

També amb el suport de la CAMM, vam fer un webinar amb la Dra. Susan Webb i la Dra. 

Carmen Cabezas per informar de totes les qüestions sobre el coronavirus i el protocol de 

vacunació pels afectats de malalties minoritàries. Volem agrair l'esforç de la CAMM per 

acceptar la nostra petició i fer la divulgació oportuna sobre la vacunació de la COVID-19 en 

les malalties minoritàries. 

Hem de tenir clar que encara que sembli que la crisi sanitària millora i el cansament 

generalitzat de la societat va en augment, hem de recordar dues coses: encara estem en 

una situació d'incertesa on pot haver-hi un rebrot o una variació del SARS-CoV-2 i els 

problemes implícits que comporta la manca de recursos i el seu cúmul. Des de problemes 

econòmics, la manca de serveis durant aquest temps que no s'han pogut dur a terme com 

s'haurien d'haver treballat com podrien ser: la fisioteràpia, la logopèdia... 
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A pesar d'aquesta situació, des de la FECAMM estem lluitant per aconseguir nous suports 

de noves entitats i de l'administració, sigui pública o privada, per fer front a la vulnerabilitat 

de la nostra entitat. 

La FECAMM té les portes obertes per a nous membres que tinguin noves fites per assolir, 

noves experiències que aportar i noves forces que ens puguin ajudar al col·lectiu de les 

malalties minoritàries. 

Moltes gràcies a tots pels esforços i les lliçons de vida que ens doneu. Us desitjo el millor i 

espero que estigueu passant aquest any de la millor forma possible. Moltes gràcies a tots! 

Una abraçada, 

 

Francesc Cayuela 

President de la FECAMM 
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La Federació 

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries, constituïda el 24 de març de 2004, està 

formada per associacions sense ànim de lucre que lluiten contra malalties minoritàries. 

Fou fundada amb el comès d’esdevenir un referent de malalties minoritàries en el territori 

català.  

Número de Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya: 482-J. 

 

 

 

 

Els objectius de FECAMM són: 

• Unir a les Associacions de malalties minoritàries per tenir més força i veu. 

• Donar suport a les associacions federades i, a través d’elles, als afectats per malalties 

minoritàries i als seus familiars. 

• Fomentar la investigació i divulgació de tècniques o tractaments, que mitiguin 

aquests tipus de malalties. 

• Col·laborar amb entitats, organismes públics i privats amb finalitats semblants. 

• Promocionar la necessitat d’un diagnòstic correcte als malalts i als seus 

descendents. 

• Divulgar i fomentar el coneixement de les malalties minoritàries en l’àmbit social i 

docent. 

• Sensibilitzar l’opinió pública envers les malalties minoritàries. 

 

 

La nostra missió 

Servir a totes les entitats i afectats per Malalties Minoritàries 



 

 

www.fecamm.org 

Hotel d’Entitats Can Guardiola C/Cuba nº 2 – 08030 Barcelona 

E-mail: info@fecamm.org    NIF: G-63549257 

6 

 

 
 

MEMÒRIA FECAMM 

Què són les Malalties Minoritàries? 

• Hi ha entre 7.000 i 9.000 malalties minoritàries 

• Afecten a 5 de cada 10.000 persones 

• Al voltant del 80% són d’origen genètic 

• Poden afectar el 3-4% dels nounats 

• Són greus o molt greus, cròniques, sovint degeneratives i que posen en perill la vida 

• Només hi ha 100 medicaments per tractar totes les malalties minoritàries 

• El començament de la malaltia té lloc a la infantesa per al 50% 

• Incapacitació: la qualitat de vida dels pacients és a vegades compromesa per la falta o 

pèrdua d'autonomia 

• Molt dolorosa en termes de càrrega psicosocial: el patiment dels pacients i de les seves 

famílies s'agreuja per la desesperació psicològica, la manca d'esperança terapèutica, i 

l'absència d'ajuda pràctica per a la vida diària 

• Malalties incurables, generalment sense tractament efectiu. En alguns casos, es poden 

tractar els símptomes per millorar la qualitat de vida i les esperances de vida 

• Les famílies troben enormes dificultats per trobar el tractament adequat 

 

Problemàtiques psicosocials de les Malalties Minoritàries 

Invisibilitat social, problemàtiques en l'entorn escolar, angoixa familiar, preocupació, 

sobrecàrrega del cuidador, incomprensió, inestabilitat familiar, dificultat per accedir al 

certificat de discapacitat, llei de dependència, aïllament, sobreesforç, canvis constants, 

pèrdua d'identitat, manca d'informació, etc.   

 

Les malalties minoritàries afecten a:  

• 400.000 persones a Catalunya 

• 3 milions de persones a Espanya 

• 30 milions de persones a Europa 
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Estructura directiva 

Membres nats 

  

Francesc Cayuela (ANEC) 

President 

Eduardo López (NowKnow) 

Vicepresident 

 

 

 

 

Ana Mª Mendoza (MPS España) 

Secretària 

Sara Salinas (AELALD) 

Tresorera 

Vocals 

  

Bernardo Gámez (ASEM Catalunya) Maria Rodríguez (HP ESPAÑA) 



 

 

www.fecamm.org 

Hotel d’Entitats Can Guardiola C/Cuba nº 2 – 08030 Barcelona 

E-mail: info@fecamm.org    NIF: G-63549257 

8 

 

 
 

MEMÒRIA FECAMM 

  

Raquel Ibañez (AUVEA) Pilar Quer (ACNEFI) 
  

Francesc García (Associació LISA) Sandra Iglesias (Objetivo Diagnóstico) 

 

 

Roc Torrell (ACAH) Àlex Roca (Petits Superherois) 

 

Recursos Humans 

• Membres Junta directiva  

• Associacions federades 
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MEMÒRIA FECAMM 

Serveis FECAMM 
 

FECAMM ofereix els serveis d'Informació i orientació de consultes rebudes per persones 

afectades d’alguna Malaltia Minoritària.  

A través de l’atenció telefònica o presencial al despatx de la Federació, les persones 

afectades per Malalties Minoritàries i llurs famílies, cuidadors i/o amistats i qualsevol 

persona interessada, pot rebre una resposta i ser adreçat a professionals experts en la 

consulta realitzada, com a l’associació de malalts corresponent.  

Aquest servei és gratuït per a qualsevol persona que contacta amb la Federació: 

• Assessorament sobre recursos existents (associacions, centres d’expertesa, etc.). 

• Recerca del fet que persones afectades per la mateixa patologia o grup de patologies 

semblants.  

• GAM (Grups d’Ajuda Mútua) 

• Suport psicològic (derivacions) 

• Foment del moviment Associatiu. 

 

Teràpia domiciliària o al centre 

Moltes de les Malalties Minoritàries no tenen un tractament específic, només compten amb 

un tractament simptomàtic i/o pal·liatiu. Una de les tècniques més adequades per a poder 

pal·liar i retardar els efectes de les Malalties Minoritàries és realitzar fisioteràpia. 

Des de FECAMM s’ofereixen sessions en centres de rehabilitació i també sessions 

domiciliàries, si cal evitar desplaçaments, per a totes les persones que pertanyen a 

associacions federades.  
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MEMÒRIA FECAMM 

Aquestes sessions estan impartides per professionals de centres col·laboradors amb la 

Federació. Enguany els centres de rehabilitació han estat SERGI FABREGAT i FUENTES i GRUP 

TERAPEUTIC DE CATALUNYA S.L.P., ambdós de Barcelona. 

Servei de difusió 

A través de totes les accions que portem a terme, un dels objectius és la divulgació i el 

foment del coneixement de les Malalties Minoritàries tant en estaments públics com 

privats. No es tracta d’una acció puntual sinó continuada i en constant dinamisme. Tant 

amb l’àmbit presencial com a través de les diverses xarxes socials.  

Les persones en La Federació estan en formació contínua per tal d’oferir informació 

actualitzada i divulgació de quina és la realitat de les persones afectades per una Malaltia 

Minoritària. 

 

Servei d’orientació i assessorament 

L’equip de treball FECAMM, posa a disposició la seva experiència en l’àmbit de 

discapacitat i dependència.  

Matèria de discapacitat:  

• Sol·licitud de reconeixement de discapacitat. Requisits, documentació i oficines per 

presentar-ho.  

• Sol·licitud de revisió de discapacitat. Requisits, documentació i oficines on presentar-la. 

• Sol·licitud de targeta de discapacitat. 

• Avantatges i beneficis en superar el 33% de discapacitat.  

• Ajudes PUA 
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Matèria de dependència:  

• Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència. Requisits, documentació i oficines.  

• Sol·licitud revisió de dependència. Requisits, documentació i oficines.  

• On dirigir-se una vegada es reconeix el grau de dependència  

• Drets segons el grau de dependència.  

• Ajuda en la comprensió de la documentació rebuda durant el procés de sol·licitud i 

l’aprovació de l’ajuda. 

També s’ofereix orientació i assessorament en temes relacionats amb l’associacionisme, 

persones afectades per malalties minoritàries, familiars i professionals sociosanitaris. 

Juntament amb aquests serveis, des de FECAMM es vetlla per representar els drets dels 

afectats fent d’intermediaris amb els estaments públics de referència.  

Per aquest fet, FECAMM participa i col·labora activament en les següents comissions i grups 

de treball:  

• Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM) 

• Comissió Gestora Dia Mundial de Malalties Minoritàries 

• Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. 
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Associacions federades 
 

Durant l’any 2020, hem donat la benvinguda a la FECAMM a 3 noves associacions sense 

ànim de lucre que treballen en favor de les persones afectades per alguna Malaltia 

Minoritària: 

• Associació LISA 

• Objetivo diagnóstico 

• Petits superherois 

 

Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries 
www.acah.cat  

 

Associació Catalana de Fibrosis Quística 
http://www.fibrosiquistica.org 

 

Associació Catalana de la malaltia de 
Huntington (ACMAH) 

http://acmah.org.mialias.net/?lang=es 

 

Associació Catalana de les 
Neurofibromatosis (ACNefi) 

http://www.acnefi.org/ 

 

Associació Catalana de Persones amb 
Malalties Neuromusculars (ASEM) 

http://www.asemcatalunya.com 

http://www.acah.cat/
http://www.fibrosiquistica.org/
http://acmah.org.mialias.net/?lang=es
http://www.acnefi.org/
http://www.asemcatalunya.com/
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Associació d’Afectats de Siringomièlia 
http://www.siringomielia.org 

 

Asociación Española de Esclerosis Tuberosa 
http://www.esclerosistuberosa.org 

 

Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis 
http://www.aelam.org 

 

Associació Espanyola de les mucopolisacaridosis  
i síndromes relacionats (MPS) 

http://www.mpsesp.org 

 

Asociación Española de la Enfermedad de 
Behçet 

http://www.behcet.es  

 

Associació Catalana Síndrome de Klinefelter  
http://www.ascatsk.org/  

 

Associació Catalana Síndrome X Fràgil 
http://www.xfragil.cat/ 

http://www.siringomielia.org/
http://www.esclerosistuberosa.org/
http://www.aelam.org/
http://www.mpsesp.org/
http://www.behcet.es/
http://www.ascatsk.org/
http://www.xfragil.cat/
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Asociación Española De Enfermos  
Vasculares Hepáticos 

https://tomeatencia.wixsite.com/aevh  

 

Associació Catalana de la Síndrome 22q  
https://22q.cat/  

 

Asociación Española de Fiebre  
Mediterránea Familiar  
http://www.fmf.org.es/  

 

Asociación de Hipertensión Pulmonar España 
Organización de Pacientes  

https://www.hipertension-pulmonar.com/  

 

Asociación de Pacientes de Uveítis (AUVEA) 
http://www.asociacionauvea.es/  

 

Asociación Española Déficit de Lipasa  
Ácida Lisosomal (AELALD)  

http://www.aelald.org  

 

NowKnow Association  
http://www.nowknow.eu/  

https://tomeatencia.wixsite.com/aevh
https://22q.cat/
http://www.fmf.org.es/
https://www.hipertension-pulmonar.com/
http://www.asociacionauvea.es/
http://www.aelald.org/
http://www.nowknow.eu/
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Asociación Nacional Amigos de  
Arnold Chiari (ANAC)  

http://www.arnoldchiari.es/  

 

Associació LISA 
https://associaciolisa.wordpress.com/  

 

Objetivo diagnostico 
https://objetivodiagnostico.es/  

 

Petits superherois 
https://pequenossuperheroes.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arnoldchiari.es/
https://associaciolisa.wordpress.com/
https://objetivodiagnostico.es/
https://pequenossuperheroes.org/
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Els nostres vincles 
Comissió assessora de malalties minoritàries (CAMM) 

La Comissió Assessora de Malalties Minoritàries, en la que FECAMM col·labora i participa, 

té com a finalitat contribuir a la consecució d’una millor atenció sanitària de les persones 

afectades de malalties minoritàries. 

 

 

 

 

 

 

Parlament de Catalunya - Comissió Salut 

La Comissió de Salut fa una sessió monogràfica per donar suport a la investigació de les 

malalties minoritàries.  
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Departament de Salut de la Generalitat 

 

 

 

 

 

 

Fundació PIMEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Run4us 
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FECAMM en acció 

Recollim les accions que s’han portat a terme al llarg del 2020. 

Jornades FECAMM   

Formació de Monitors de Lleure Infantil i Juvenil del MEG 

Descoberta de #FECAMM i de les 

#malaltiesminoritàries per a la 

formació de Monitors de Lleure 

Infantil i Juvenil de l'Escola de 

Formació de Minyons Escoltes i Guies 

de Catalunya (MEG) de la Demarcació 

Barcelonès - Sector II.  

Febrer 2020 

+ INFO 

 

Primera excursió FECAMM i primer vol solidari 

Dissabte 27 de juny, alguns membres de 

FECAMM vam tenir l'oportunitat de gaudir de 

la primera excursió de FECAMM a l'Aeroclub 

de La Cerdanya, on vam fer una visita guiada 

per les instal·lacions i un vol solidari, gràcies a 

en David Navarro Sánchez, pel marc 

incomparable de La Cerdanya. 

Juny 2020 

+ INFO 

 

 

https://www.instagram.com/p/B8leKd5IKAI/?utm_medium=copy_link
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=Primera%20excursi%C3%B3%20de%20FECAMM%20i%20primer%20vol%20solidari&contentid=1418&idioma=1
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=Primera%20excursi%C3%B3%20de%20FECAMM%20i%20primer%20vol%20solidari&contentid=1418&idioma=1
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Jornades associacions 

Cicle de xerrades virtuals de ACAH 

L'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries (ACAH) celebra un Cicle de Xerrades Virtuals. 

1ª conferència 

“Els principals ajuts per a les 

persones amb discapacitat”  

 

Setembre 2020 

+ INFO 

 

2º conferència 

“Productes de apoyo para la movilidad 

y la autonomía”  

 

 

Octubre 2020 

+ INFO 

3ª conferència 

 "Importància de l'estabilitat 

lumbo-pèlvica per la millora de 

l'equilibri en sedestació, 

bipedestació i marxa" 

Novembre 2020 

+ INFO 

https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=ACAH%20Cicle%20xerrades%20virtuals&contentid=1430
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=ACAH%20Cicle%20xerrades%20virtuals&contentid=1430
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=ACAH%20Cicle%20de%20xerrades%20virtuals&contentid=1432
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4ª conferència 

"La figura del Asistente           Personal, 

una cuestión de Derechos".  

 

Desembre 2020 

+ INFO 

 

Jornada Anual de AUVEA 

Com cada any AUVEA celebra la seva Jornada 

anual, en la que compten amb la presència 

de diferents especialistes en uveïtis. 

Aquest any, a causa de la Covid-19, 

l'esdeveniment es va fer online a través de la 

plataforma Zoom, per poder garantir la 

seguretat dels assistents. 

Novembre 2020 

+ INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=ACAH%204a%20confer%C3%A8ncia%20del%20Cicle%20de%20xerrades%20virtuals&contentid=1438
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=ACAH%204a%20confer%C3%A8ncia%20del%20Cicle%20de%20xerrades%20virtuals&contentid=1438
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=Jornada%20Anual%20d%27AUVEA&contentid=1429
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=Jornada%20Anual%20d%27AUVEA&contentid=1429
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III Jornada d’Hipertensió pulmonar 

 

  

  

  

  

 

 

 

El mes de novembre és el mes de la conscienciació sobre Hipertensió Arterial Pulmonar. Des 

d’Hipertensió Pulmonar Espanya Org Pacients han volgut organitzar aquesta Jornada Virtual 

d'Hipertensió Pulmonar dirigida a pacients, familiars i professionals, que es va celebrar en 

format virtual el pròxim 30 de novembre de 15:00 a 19:00 hores.  

El seu objectiu és aprendre tots junts, compartir amb els professionals totes les 

experiències, traslladar les inquietuds, exposar als professionals totes aquelles qüestions 

que es plantegen en el maneig amb la malaltia i com implicar-se en la gestió de la mateixa 

al costat dels professionals que ens atenen (metges, infermers ...). 

Novembre 2020 

+ INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hipertension-pulmonar.com/
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=III%20Jornada%20d%E2%80%99hipertensi%C3%B3%20pulmonar&contentid=1434
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=III%20Jornada%20d%E2%80%99hipertensi%C3%B3%20pulmonar&contentid=1434
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XVIII Jornades Tècniques Online de la Malaltia de Huntington 

 L'Associació Catalana de la Malaltia de 

Huntington promociona cada any les Jornades 

Tècniques de la Malaltia de Huntington amb 

l’objectiu de fer-la més visible, d’informar 

sobre els últims avenços i estudis mèdics 

relacionats i dels tractaments rehabilitadors 

més efectius. 

El 2020 degut a la COVID-19 van celebrar les 

XVIII Jornades Tècniques completament 

online. Les jornades es van celebrar els dies 23, 

26 i 30 de novembre. 

Novembre 2020 

+ INFO 

Jornada d'actualització sobre les malalties lisosomals 

L'equip professional de l'Hospital Universitari de 

Santiago de Compostel·la va organitzar amb la 

col·laboració de l'Associació MPS Espanya una 

jornada d'actualització sobre les malalties 

lisosomals pel 25 i 26 de setembre. La jornada 

que va tenir com a seu la sala gran del CHUS, va 

tenir com a moderador al director de MPS 

Espanya, el Sr. Jordi Cruz.  

 

Setembre 2020 

+ INFO 

https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=XVIII%20Jornades%20T%C3%A8cniques%20Online%20de%20la%20Malaltia%20de%20Huntington&contentid=1435
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=360&content=XVIII%20Jornades%20T%C3%A8cniques%20Online%20de%20la%20Malaltia%20de%20Huntington&contentid=1435
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=Jornada%20d%27actualitzaci%C3%B3%20sobre%20les%20malalties%20lisosomals&contentid=1425
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Divulgació 

Exposició fotogràfica sobre les MM al CAP Casernes de Barcelona 

Durant tot el mes de 

febrer, les parets de la sala 

d’espera del Centre 

d’Atenció Primària 

Casernes es transformen 

en galeria d’exposició per 

a les fotografies que 

componen la mostra 

“Exposició Fotogràfica Malalties Minoritàries”. L’objectiu de la mostra és donar visibilitat a 

la invisibilitat d’aquest col·lectiu, mostrar la complexitat del seu dia a dia i d’aquesta manera 

sensibilitzar a l’espectador. ·la va organitzar  

Febrer 2020 

+ INFO 

Les Malalties Minoritàries a la revista LOGOPÈDIA  

La revista LOGOPÈDIA del Col·legi de Logopedes 

de Catalunya, coincidint amb La Marató de TV3, 

inclou el monogràfic “La #logopèdia en les 

#MalaltiesMinoritaries”, on s’ha publicat un 

article escrit per l’Ana Mendoza, secretària de 

#FECAMM i presidenta de l’Associació MPS 

Espanya en el que reflecteix la importància de 

la logopèdia en moltes d’aquestes patologies 

donada la seva la complexitat. 

Febrer 2020 

+ INFO  

https://www.instagram.com/p/B8Hm2mlIf5g/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B8Hm2mlIf5g/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B8JAb8EInF2/?utm_medium=copy_link
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Exposició fotogràfica sobre les MM a la Biblioteca Central de Santa Coloma 

L'exposició fotogràfica de retrats de 

persones afectades per Malalties 

Minoritàries del Xavi Josa es va exposar 

a la segona planta de la Biblioteca 

Central de Santa Coloma de Gramenet, 

on va estar fins al 29 de març. 

Gràcies a la FECAMM es va poder dur a 

terme aquesta acció.  

Febrer 2020 

+ INFO 

 

Conferència “Minories que fan majoria” 

AmicsUAB ens va donar l’oportunitat de fer 

divulgació de les Malalties Minoritàries a l’Aula 

Oberta La Bordeta amb el debat “Minories que 

fan majoria juntament amb la Plataforma de 

Malalties Minoritàries. 

Febrer 2020 

+ INFO 

 

 

Vídeo sobre la conferència 

  PLAY 

https://www.instagram.com/p/B8ew_SKIYFB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B8ew_SKIYFB/?utm_medium=copy_link
https://www.amicsuab.cat/
https://www.instagram.com/p/B8roTOdIj80/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B8roTOdIj80/?utm_medium=copy_link
https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=0&content=minories-que-fan-majoria&contentid=1270
https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=0&content=minories-que-fan-majoria&contentid=1270
https://www.amicsuab.cat/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=0&content=minories-que-fan-majoria&contentid=1270
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Dia Mundial Malalties Minoritàries 

Dia Mundial de Malalties Minoritàries 2020 

El 2020 es va realitzar la 13ª Edició del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. El 

divendres 28 de febrer de 9:30 a 15 hores a la Sala Auditori de La Pedrera - Casa Milà, Pg. 

Gràcia, 92, Barcelona. 

El tema escollit des d’Europa per la 13ª edició va ser "We are the 300 Milions", on es posa 

l'accent al col·lectiu de persones que viuen afectades per una malaltia de baixa prevalença. 

El conjunt d'afectats representa la població del tercer país més gran del món 

A Catalunya, sota el lema “Junts fem pinya” ens vam sumar en posar en valor la necessitat 

de continuar millorant l’accés als serveis de suport als més de 400.000 afectats per una 

malaltia minoritària a Catalunya, per tal que es pugui fer front amb èxit els reptes 

addicionals del seu dia a dia.  

Febrer 2020 

+ INFO 

 

 

https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=Dia%20Mundial%20Malalties%20Minorit%C3%A0ries%202020&contentid=1409&idioma=1
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=Dia%20Mundial%20Malalties%20Minorit%C3%A0ries%202020&contentid=1409&idioma=1
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BARCELONA 40K CHALLENGE en el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries 

El dissabte 29 de febrer, RUN4US en motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries ens 

van convidar a córrer plegats per les malalties minoritàries i els seus afectats. Van ser un 

total de 40 quilòmetres al voltant de la ciutat de Barcelona per a donar visibilitat a totes 

elles. 

La recaptació de les Inscripcions solidàries de 

5€ de tots els participants, van ser 

destinades íntegrament a la FECAMM 

(Federació Catalana de Malalties 

Minoritàries). Moltes gràcies, RUN4US!  

Febrer 2020 

+ INFO 

Abordatge multidisciplinari de les Malalties Minoritàries  

Assistim a la jornada organitzada per l’Hospital Germans 

Trias i Pujol (IGTP) de Badalona amb motiu del Dia Mundial 

de les Malalties Minoritàries. 

 

 

Febrer 2020 

+ INFO 

https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=BARCELONA%2040K%20CHALLENGE%20en%20el%20Dia%20Mundial%20de%20les%20Malalties%20Minorit%C3%A0ries&contentid=1408
https://www.fecamm.org/portal1/M_item-detail.asp?tipo_id=373&content=BARCELONA%2040K%20CHALLENGE%20en%20el%20Dia%20Mundial%20de%20les%20Malalties%20Minorit%C3%A0ries&contentid=1408
https://www.instagram.com/p/B9FejcRIHvX/?utm_medium=copy_link
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1ª mostra d’associacions de l’hospital Sant Joan de Déu 

 El 27 de febrer vam participar en la 1ª mostra 

d’associacions convocada per l’Hospital de Barcelona Sant 

Joan de Déu amb motiu del dia Mundial de les Malalties 

Minoritàries. 

 

 

 

Febrer 2020 

+ INFO 

 

La FECAMM al programa Espai Salut de Ràdio Sant Boi 
La FECAMM va participar en una entrevista 

de Ràdio Sant Boi al programa Espai Salut 

del “Dies de Ràdio” de la Mònica Santacreu, 

a propòsit del 29 de febrer, Dia Mundial de 

les Malalties Minoritàries.  

Va ser un plaer compartir taula amb l'Alex 

Roca (pare d'en Lluc), Tamara Bernat (mare 

d'Arnau), de l’Associació Pequeños 

Superheroes, de nens afectats per 

Miopatia Miotubular i la Laura Ponce 

(infermera) i l’Eduard Pellicer (treballador social) de l’Hospital Sant Joan de Déu.  

Febrer 2020 

+ INFO 

 ÀUDIO 

https://www.instagram.com/p/B9FbuO0Ivxe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B9FbuO0Ivxe/?utm_medium=copy_link
http://bit.ly/EspaiSalut25Febrer
http://bit.ly/EspaiSalut25Febrer


 

 

www.fecamm.org 

Hotel d’Entitats Can Guardiola C/Cuba nº 2 – 08030 Barcelona 

E-mail: info@fecamm.org    NIF: G-63549257 

28 

 

 
 

MEMÒRIA FECAMM 

IX Cursa Benéfica Malalties Minoritàries  

Diumenge 1 de març a les 9:30 hores es va 

realitzar la cursa benèfica per les malalties 

minoritàries. Va haver-hi 5 mil inscripcions i 10 

mil championchip. 

 

 

 

 

 

Març 2020 

+ INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B8SCeoNIzpB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B8SCeoNIzpB/?utm_medium=copy_link
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Visibilitat 

Xarxes socials 

 FECAMM.ONG 

 

 

 

 

Fecamm_ong 
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 @InfoFecamm 

 

 

 FECAMM Federació Catalana de Malalties Minoritàries 

 

 

 

 

      FECAMM FEDERACIÓ CATALANA DE MALATIES MINORITÀRIES 
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Transparència i estat de comptes 2020 

Ingressos FECAMM 2020 

 
 

Despeses FECAMM 2020 

 

Quotes Usuaris
29%

Loteria
6%Altres Donacions

65%

INGRESSOS FECAMM 2020

Quotes Usuaris Loteria Altres Donacions

Personal ; 10,40% Seguretat Social; 
1,09%

Arrendaments; 3,54%

Serveis informàtics; 
38,24%

Professionals 
independents; 8,93%

Psicologia; 12,36%

Assegurances; 2,62%

Serveis bancaris; 
3,84%

Telèfon; 12,86%

Material oficina; 
2,07%

Despeses varies; 
3,94%

DESPESES FECAMM 2020

Personal Seguretat Social

Arrendaments Serveis informàtics

Professionals independents Psicologia
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Agraïments col·laboradors 

Eternament agraïts a tots els col·laboradors i a totes les persones implicades amb la 

FECAMM i les malalties minoritàries, tan empreses, organitzacions, institucions o persones 

físiques que ens donen el suport necessari per seguir endavant. Aquest suport i sòlida 

col·laboració, ens és molt necessària i fonamental per arribar al nombre més gran de 

persones possibles, i donar a conèixer què són i què suposa viure amb una malaltia 

minoritària, alhora que millora la qualitat de vida dels afectats i dels seus familiars.  

 

   

 

 

 

Gràcies per tot el suport rebut per aconseguir els nostres 

objectius comuns de servir a totes les nostres entitats i 

als afectats per Malalties Minoritàries. 

https://www.bufetenavarro.es/
https://davidnavarrosanchez.com/portal1/r_index.asp?idioma=1
https://www.migranodearena.org/index.php/ca/usuari/asociacion-run-for-us-run4us
https://www.loteriesdecatalunya.cat/jocs/grossa/
https://ajuntament.barcelona.cat/es/
https://www.amicsuab.cat/portal1/m_index.asp
https://www.uab.cat/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://www.xavijosa.com/
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www.FECAMM.org 

 

 

TENIM UN NOU PROJECTE 

I VOLEM SABER COM ET PODEM AJUDAR 
 

 

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries ofereix serveis tant a les 

associacions que té federades, com a altres associacions de Malalties  

Minoritàries, i a persones que es dirigeixen a nosaltres cercant ajuda.  

Això és possible gràcies a les subvencions públiques, privades,  

quotes de les entitats sòcies i donacions. 
 

 

 

Si ens vols ajudar, pots col·laborar amb nosaltres a través de:  

“CaixaBank” ES32 2100 0616 2202 0023 7718 

 


