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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

És per mi un plaer presentar, un altre any, la Memòria 

anual de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries 

2018. Un document que recull tot allò que representa 

FECAMM, amb la seva essència i el treball realitzat per 

totes les persones implicades en benefici dels afectats per 

una malaltia minoritària, familiars, amics, professionals, i 

les associacions de pacients. 

 

Des de la Federació vetllem per oferir un servei de proximitat, integral i implicat en les 

necessitats del dia a dia del pacient i la seva família. Aquesta atenció no la podríem 

prestar sense la participació activa de les associacions federades, les quals treballen 

amb esforç per ser un recurs efectiu on els afectats puguin trobar el suport necessari.  

 

El treball en xarxa i col·laboratiu amb les entitats de referència permet crear sinergies i 

donar respostes globals a problemàtiques comunes de les persones afectades per 

malalties minoritàries. Per això, des de FECAMM no deixarem de promoure la 

investigació, la conscienciació social i la importància de la visió biopsicosocial. 

 

Per finalitzar, m’agradaria donar les gràcies a totes aquelles persones que han donat 

suport i han ajudat a fer que FECAMM segueixi creixent sense perdre els valors que ens 

caracteritzen. El compromís amb la nostra tasca segueix tan vigent com el primer dia, ja 

que sabem que “la unió ens fa més forts”.  

 

 

Ana Quintero Martínez 

Presidenta de 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. 

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.  

 

ORGANIGRAMA 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANS  

 

Membres Junta Directiva  

Associacions federades  

Personal contractat:  

 Anna Huerta, treballadora social   

        Andrea Falip, treballadora social  

 

 

 

 

Presidenta: Ana Mª Quintero Martínez  

Secretari:   Jordi Albesa Roda  

Tresorer:    Bernardo Gámez Garrido  

Vocals:  

    Ana Mª Mendoza Maestre  

    Maria Ascensión Rodríguez Reyes  

     Raquel Ibáñez Hermán   
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Són molt doloroses en termes de càrrega psicosocial 

LES MALALTIES MINORITÀRIES 

 
En el context europeu les malalties minoritàries van estar definides i conceptualitzades 

per la Comissió Europea l’any 1999 com aquella que afecta a menys de 5 casos per 

cada 10.000 habitants. 

 

Hi ha unes 7.000 malalties minoritàries reconegudes per l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS).  

 

 

Les malalties minoritàries es caracteritzen per: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Són greus o molt greus, 

cròniques i 

degeneratives. 

Afecten a la qualitat de 

vida a causa d’una la 

falta o pèrdua 

d’autonomia. 

Poden implicar 

diferents òrgans i 

afectar a les 

habilitats motores, 

sensorials i 

neurològiques dels 

afectats. 

Les altres causes poden 

ser infeccioses, 

al·lèrgiques, 

degeneratives o 

proliferaries. 

La majoria no tenen 

cura, el tractament que 

existeix és simptomàtic 

o pal·liatiu. 

Afecten a infants, 

joves i adults 

La majoria són d’origen 

genètic 

 

Tot i que totes elles 

són diferents i amb 

diferent 

simptomatologia 

afecten de forma 

semblant al dia a dia 

dels afectats i 

familiars. 



Memòria anual d’activitats 2018 

8 
 

LES ASSOCIACIONS MEMBRES 2018 
 

La FECAMM durant l’any 2018 ha estat formada per 21 associacions sense ànim de 

lucre, que s’ocupen de l’atenció de les malalties de baixa incidència a Catalunya: 

 

Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries 
www.associaciocatalanaataxies.blogspot.com 

 

Associació Catalana de Fibrosis Quística 
www.fibrosisquistica.org/catalana 

 

 
 
 
 
 
 
 

Associació Catalana de la malaltia de Huntington 
(ACMAH) 

www.acmah.org 

 
 

Associació Catalana de les Neurofibromatosis 
(ACNefi) 

www.acnefi.org 
 

 

Associació Catalana de Persones amb Malalties 
Neuromusculars (ASEM) 
www.asemcatalunya.com 

 

 
 
 
 
 
 

Associació d’Afectats d’Hipertensió Pulmonar 
www.aahp.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associació d’Afectats de Siringomièlia 
www.siringomielia.org 
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Asociación Española de Esclerosis Tuberosa 
www.esclerosistuberosa.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis 
www.aelam.org 

 

  

Associació Espanyola de les mucopolisacaridosis i 
síndromes relacionats (MPS) 

www.mpsesp.org 

 

 

Asociación del Síndrome de Charge en España 
www.sindromecharge.es 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asociación Española de la Enfermedad de Behçet 
www.behcet.es 

 

 
Associació Catalana Síndrome de Klinefelter 

www.ascatsk.org 
 
 

 

Associació Catalana Síndrome X Fràgil 
www.xfragil.cat 
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Asociación Española De Enfermos Vasculares 

Hepáticos 
www.aevh.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associació Catalana de la Síndrome 22q 
www.22q.es/la-asociacion/ 

 

 
 
 
 
 
 

Asociación Española de Fiebre Mediterránea   
Familiar 

www.fmf.org.es/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación YAIZA Fallos Medulares Minoritarios   
Investigación (AYFAMMI) 

www.facebook.com/asociacionyaizainvestigacion 
 

 

Associació d’Apràxia Ocular i Malalties 
associades 

www.apraxiaocular.blogspot.com.es/ 
 

 

 
 

Asociación de Hipertensión Pulmonar España 
Organización de Pacientes 

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

 

Asociación de Pacientes de Uveítis (AUVEA) 
http://www.asociacionauvea.es/ 
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REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA I ASSAMBLEA GENERAL  DE 

FECAMM 
 

La Junta Directiva de FECAMM s’ha reunit al llarg del 2018 per valorar, debatre, 

avaluar i gestionar tots els aspectes relacionats amb l’entitat. Els temes tractats han estat 

relacionats amb les associacions membres i possibles col·laboracions i convenis, activitats 

de FECAMM, participació en Jornades,  debat sobre la situació econòmica, propostes 

d’actuació, entre d’altres. 

Les reunions de la Junta Directiva de la Federació, s’han mantingut en les dates següents: 

24 de gener de 2018 

10 d’abril de 2018 

23 de maig de 2018 

25 de setembre de 2018 

24 d’octubre de 2018 

11 de desembre de 2018 

 

L’Assemblea General de la Federació es va reunir el dia 7 de juny de 2018 a la seu 

de FECAMM (HE Can Guardiola; C/Cuba, 2 Barcelona). En el transcurs de la mateixa es 

varen desenvolupar els punts de l’ordre del dia preceptius segons els Estatuts, que van 

ser recollits a l’acta corresponent.  

1. Lectura y aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior, 

celebrada el 10 de juny de 2017.  

 

2. Estat de comptes a 31.12.17. Presentació i aprovació, si s’escau. 

 

3. Presentació i aprovació, si s’escau,  de la Memòria de l’exercici 2017.    

Presentació d’Activitats 2018.   

 

4. Presentació Pressupost 2018. Aprovació si s’escau. 

 

5. Modificació Junta Directiva 

 

6. Precs i Preguntes   
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SERVEIS QUE OFEREIX FECAMM 

 

 

 

 

 

 

 

Servei d'orientació, suport i assessorament 
 

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries ofereix aquest servei a  associacions, 

persones afectades per malalties minoritàries, familiars i professionals sociosanitaris.  El 

servei el proporciona la treballadora social, qui està present al despatx de la 

Federació tots els matins de dilluns a divendres de 10h a 14h. 

Aquest servei neix de l’ajuda atorgada a FECAMM per “L’Obra Social La Caixa” de la 

convocatòria “Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la 

dependència 2017”. 

La intervenció psicosocial que duu a terme la professional, permet proporcionar 

l’orientació, suport i assessorament en diverses temàtiques, ja sigui en matèria de 

discapacitat i dependència, recursos en malalties minoritàries, derivacions, tramitació 

d’ajudes o serveis, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei d’orientació, suport i assessorament 

Servei d’atenció personalitzada 

Servei de difusió i visibilització 

Servei de fisioteràpia 
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Servei d'atenció personalitzada 
 

Des de la Federació es proporciona una atenció personalitzada a tots els interessats, ja 

siguin persones afectades, llurs famílies, cuidadors, amics, professionals, entitats o 

ciutadania en general. 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.  

El servei es presta a través d'intervencions directes i indirectes per via telefònica o a 

través d’una entrevista o gestió presencial. Aquestes intervencions depenen de les 

necessitats detectades i les demandes de l’usuari. Principalment les accions que es duen 

a terme fan referència a:  

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

 Contacte amb persones afectades por la mateixa patologia o grup de 

patologies semblants. 

 Derivació a GAM (Grups d’Ajuda Mútua) i suport psicològic. Des de l’any 2010 

mantenim col·laboració, amb la Unitat de Malalties Minoritàries de l’Hospital Vall 

d’Hebron, des d’on s’ofereix un abordatge emocional dels pacients en clau de grup 

terapèutic i atenció psicològica individualitzada. 

 Foment del moviment associatiu. 
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Servei de difusió i visibilització 
 

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 un constant dinamisme, tant presencialment 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.   

 

 

 

Fisioteràpia domiciliària o al centre 

  

Moltes de les malalties minoritàries no tenen un tractament específic, 

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.  

 

Aquestes sessions estan impartides per professionals de centres 

col·laboradors amb la Federació. Els centres de rehabilitació són: ARA 

Psicologia, Corporación Fisiogestión, Centre Kàbala i KORPORAL. 

Aquests atenen a usuaris de Barcelona ciutat i rodalies 

(Sabadell, Rubí, Mollet del Vallès, Hospitalet de 

Llobregat).  
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PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ EN COMISSIONS I GRUPS DE 

TREBALL 

 

 

 

 

 

 

 

Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM) Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

Hem continuat amb la tasca iniciada el 2009, participant en aquesta Comissió amb la 

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

afectades de malalties minoritàries. Les funcions de la CAMM són: 

 Assessorar en matèria de formació dels diferents agents i promoure la difusió de 

la informació en matèria de malalties minoritàries. 

 Recomanar les mesures que considerin oportunes, per a la millora dels serveis i 

les actuacions en matèria de malalties minoritàries (diagnòstic precoç, 

establiment d’una xarxa de centres de referència,...). 

 Proposar mesures que permetin l’establiment de registres de Malalties 

Minoritàries. 

 Proposar intervencions, dins el marc de l’atenció domiciliària i la rehabilitació. 

 Proposar actuacions per potenciar la coordinació entre els diferents nivells 

assistencials i afavorir la cooperació entre tots els agents implicats. 

 Proposar mesures que afavoreixin les iniciatives de finançament existents i que 

s’ajustin als programes que es proposin desenvolupar en aquest àmbit. 

Durant aquest any des de FECAMM hem assistit a totes les reunions organitzades per la 

CAMM. 

 

Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM) 

Comissió Gestora del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries 

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 
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Comissió Gestora Dia Mundial Malalties Minoritàries 
 

La Comissió Gestora del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a Catalunya, 

integrada per associacions de pacients, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries 

- FECAMM, Feder (Delegació de Catalunya) i la Plataforma de Malalties Minoritàries, 

s’encarrega d’organitzar la jornada del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. 

FECAMM ha assistit a les diferents reunions de la Comissió Gestora en referència a 

l’organització del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries que va tenir lloc el passat 

28 de febrer. 

 

 

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 
 

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) es crea l’octubre de 2012 com a 

òrgan de participació i consulta dels representants dels pacients del sistema català 

de Salut. A través d’aquest òrgan, les entitats adherides poden proposar aquelles 

iniciatives que considerin oportunes i també permet la participació en el procés 

d’elaboració de polítiques de salut. 

El funcionament del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya s’articula a través d’un 

plenari i d’una comissió permanent, amb funcions de preparació de les reunions del 

Consell i de coordinació dels consells tècnics. Al llarg d’aquests mesos s’han creat 

diversos Consells Tècnics proposats pels pacients i co-liderats per representants 

d’associacions de pacients i per l’administració. 

La presència de la nostra entitat en el CCPC té l’objectiu de donar suport als afectats 

per malalties minoritàries i els seus familiars, vetllar pels seus drets i oportunitats i 

representar les associacions de malalties minoritàries en l’àmbit català. 
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DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES MINORITÀRIES 2018 

 

 

La Comissió Gestora del Dia Mundial de les 

Malalties Minoritàries va organitzar el passat 28 

de febrer de 2018, la 11ª edició del Dia 

Mundial de les Malalties Minoritàries. 

La jornada es va celebrar a la Sala d’Actes del 

Pavelló Docent de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron, a Barcelona.  

Sota el lema “Fem pinya, Fem recerca” el Dia 

Mundial de les Malalties Minoritàries es va 

dedicar, un any més, a la Recerca. Fent èmfasi 

en la importància de la recerca com a motor del 

canvi en el qual és partícip cada vegada més i 

més eficaçment els pacients. Tanmateix, es posà l’accent en portar la recerca a nivell 

internacional, doncs només així es pot garantir la investigació en malalties minoritàries 

de forma eficient per un millor i més ràpid diagnòstic i per reduir el nombre de persones 

a tot el món que s'enfronten al repte diari de viure amb una malaltia minoritària no 

diagnosticada. 

Amb la mirada a les European National Networks (ERNs) s’espera en un futur 

que aquestes xarxes donin resultats concrets per a desenes de milers de pacients amb 

malalties minoritàries.  

Fem pinya, fem recerca 

 La jornada va començar amb una taula 

dedicada apropar les accions que s’estan 

fent des de les European National 

Networks (ERNs).  

Les ERNs ajudaran a garantir un ús més 

eficient dels recursos, amb un impacte 

positiu a la sostenibilitat dels sistemes 

d’assistència sanitària nacionals.  
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La segona part de la jornada es 

dedicà a una taula amb ponents 

que ens aproparan projectes de 

realitat virtual, Big Data, recerca 

bàsica i clínica per poder ser una 

llum d’esperança per aquestes 

patologies de baixa prevalença. 

 

 

La Dra. Pilar Magrinyà, directora general de planificació en Salut del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, va lliurar els reconeixements que la Comissió 

Gestora del dia Mundial atorga als professionals que destaquen per la seva trajectòria 

i compromís professional en favor de les Malalties Minoritàries. 

 

 

 

    FECAMM al Dia Mundial 

 



Memòria anual d’activitats 2018 

19 
 

ACTES ON HA PARTICIPAT FECAMM 

IX Jornada Hipertensió Pulmonar 

 

Per 9è any consecutiu es va celebrar 

el passat 19 de gener a l'Hospital 

Clínic de Barcelona la IX Jornada 

d'Hipertensió Pulmonar per a 

pacients i famílies, on professionals i 

pacients poden intercanviar, resoldre 

dubtes referents a la HP. 

 

Un any més amb molta participació 

incloent personal sanitari de 

l'Hospital de la Vall d'Hebron. 

Aquesta jornada és una de les activitats que la Societat Espanyola de Pneumologia i 

Cirurgia Toràcica (SEPAR) està realitzant des de l'any 2009 per a pacients amb 

malalties respiratòries i l'objectiu és compartir experiències entre les persones que 

pateixen Hipertensió Pulmonar i augmentar el coneixement de la malaltia . 

 

Nit de la ciència a Sabadell 

 

La Nit de la Ciència és un esdeveniment que 

apropa la ciència a la població a través 

d'una gala benèfica i on totes les entrades i 

donacions aniran destinades al projecte a 

favor de la investigació en les malalties 

minoritàries. 

  

En l'entorn de la Nit de la Ciència hem creat 

un munt d'activitats, torneigs de pàdel, 

curses d'orientació, robòtica... totes elles de 

caràcter solidari amb el projecte d'investigació per a les malalties minoritàries.   
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II Jornada Multidisciplinària d’Atàxies Hereditàries 

 

L'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries 

(ACAH) va organitzar el dia 17 de febrer de 

2018, a Barcelona II Jornada 

Multidisciplinària d'Atàxies “Tinc atàxia, què 

puc fer?” Per a pacients, familiars, 

professionals sociosanitaris i públic interessat. 

 

El programa va contemplar el desenvolupament de les conferències “Pautes i exercicis 

des del punt de vista fisioterapèutic”, “implementació de la teràpia logopèdica amb 

tècniques energètiques”, “l'Atenció Social com a recurs per millorar la qualitat de vida en 

Malalties Rares”, “Atàxia i activitat física de manteniment”, “Estratègies per mantenir 

l'autonomia en les activitats de la vida diària”, i “Els beneficis de la bipedestació a 

l'atàxia”. 

 

 

5ª passejada en Roda Petita 

 

Des de l’Associació Catalana Síndrome X 

Fràgil, van celebrar la 

tradicional Passejada en Roda Petita el 18 

de febrero. En la seva 5a edició, van oferir 

sorpreses, activitats d’allò més divertides i, 

sobretot, solidaritat. 

 

La Passejada en Roda Petita és un clàssic de l’Associació: juntament amb el Col·legi La 

Salle Gràcia organitzem un matí d’esport i bones intencions. Es tracta d’agafar la 

bicicleta, els patins, el patinet, l’skate… o simplement venir caminant per fer una volta 

per Gràcia al costat de la teva gent. Després de la passejada, La Salle obre les seves 

portes per muntar activitats de tot tipus i un servei de bar per fer un vermut d’allò més 

complet. 
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Ràdio La Mina 

 

El passat 27 de febrer, la Presidenta de MPS España Anna Mendoza i la Vocal de 

STOP FMF Natalia Camacho van participar al programa de Ràdio La Mina a Sant 

Adrià del Besós per parlar de les Malalties Minoritàries en representació de FECAMM. 

Van donar veu a la tasca de la Federació i de les mateixes associacions i van fer 

difusió sobre el col·lectiu de les Malalties Minoritàries. Ambdues van exposar el seu 

testimoni personal i van parlar sobre l’acte del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries 

que va tenir lloc el 28 de febrer al Hospital de la Vall d’Hebron.  

 

Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a Reus 

 

Dins del marc del Dia Mundial de les Malalties 

Minoritàries, la Comissió Gestora d’aquesta edició 

juntament amb l’Hospital Universitari Sant Joan de 

Reus i la Universitat Rovira i Virgili, organitzen una 

Jornada sobre les Malalties Minoritàries a la Sala 

d’Actes de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el 

divendres dia 16 de Març. 

 

 

Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a Sabadell 
 

Per concloure les activitats dins del marc del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i 

coincidint amb La Nit de la Ciència dedicada a recaptar fons per la recerca en Malalties 

Minoritàries, la Comissió Gestora d’aquesta edició juntament amb el Parc Taulí Hospital 

Universitari de Sabadell, organitzen una Jornada sobre les Malalties Minoritàries a 

la Sala d’Actes del Parc Taulí Hospital Universitari, el dijous dia 12 d’Abril. 

 

 

 

http://www.tauli.cat/nitdelaciencia/
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Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a l’Institut 

Guttman 
 

 El dia 1 de març es va celebrar, amb motiu del dia 

internacional de les malalties minoritàries, una jornada a l’Institut 

Guttman per donar a conèixer part del que s’està fent tant pel 

que fa a l’atenció d’aquests pacients com en la recerca 

d’algunes malalties minoritàries: Què fem per a aquests pacients 

en l’àmbit de la recerca, l’assistència multidisciplinària i el 

tractament? 

 

Jornades Anuals d’ASEM Catalunya 

 

Divendres 4 de maig i dissabte 5 de maig 

van tenir lloc les Jornades anuals d’ASEM 

Catalunya, que aquest any giraven al voltant 

del tema “Assajos terapèutics, aspectes 

ètics i de comunicació”. La inauguració va 

anar a càrrec del Sr. Albert Barberà, director 

general de Recerca i Innovació en Salut, en 

representació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Pilar 

Solanes, del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona i van ser 

presentats per la Maria Ramos, Treballadora Social i gerent d’ASEM Catalunya i la Sra. 

Gemma Gil, Sots Presidenta d’ASEM Catalunya. 

 

Jornada Síndrome de Klinefelter 
 

El divendres 25 de maig es va celebrar al Mòdul de Genètica Clínica i Malalties 

Minoritàries de l’Hospital Vall d’Hebron la Jornada per a pacients i famílies amb 

síndrome de Klinefelter organitzada per un equip multidisciplinari d'especialistes de 

l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona implicats en el diagnòstic i seguiment d'aquests 

pacients. Pretén ser una jornada informativa i distesa en què també està prevista la 

col·laboració i participació activa de representants de les associacions de pacients. 
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Jornada Grup de Malalties Minoritàries de l’Adult. Hospital Clínic 
 

El passat 1 de juny va tenir lloc la VIII Jornada del Grup de Malalties Minoritàries de 

l’Adult al Paranimf Campus Clínic de l’Hospital Clínic de Barcelona. Una jornada 

coorganitzada per l’Hospital Clínic i el CIBERER, va abordar diferents temàtiques 

relacionades amb el tractament de les malalties minoritàries de l’adult, des dels 

aspectes bàsics a les unitats expertes. 

La jornada, dirigida per Rafael Artuch, del Servei de Bioquímica Clínica, Centre 

d’Investigació  CIBERER a l’Hospital Sant Joan de Déu, i José Hernández-Rodríguez, de 

l’Hospital Clínic, es van tractar grups concrets de malalties com ara els síndromes 

arrítmics associats a la mort sobtada o el lupus. A més a més, es va parlar sobre el 

paper de les associacions de pacients o els avanços en la teràpia gènica. 

Es va parlar també sobre la transició de pacients pediàtrics amb malalties 

metabòliques al centre d’adults de referència i les unitats expertes en malalties 

minoritàries en l’Hospital Clínic, a més de l’ estat actual de les European Reference 

Networks (ERNs) i les Xarxes d’Unitats Expertes en Malalties Minoritàries (XUECs) a 

Catalunya. 

En aquesta trobada, ha participat FECAMM, representants d’organitzacions de pacients 

(AUVEA), Feder, investigadores del CIBERER, diferents professionals mèdics especialistes 

en malalties minoritàries. 
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Presentació iXarop 
 

El  13 de setembre de 2018, es va 

realitzar la jornada de treball i 

presentació del projecte iXarop a 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

La jornada anava enfocada a la difusió 

del projecte, la descripció d’aquest i 

l’enfortiment del teixit associatiu del 

territori a través d’aquest. 

 

IXarop es presenta com una botiga en 

línia que inverteix en investigació a través dels  equips de referència, ja que una 

vegada realitzada la compra cada persona pot decidir a quin centre de recerca es 

destinen els seus diners. 

La presidenta de FECAMM, Ana Quintero, col·laborà en la presentació com a ponent, 

exposant com s’incorporen les associacions al projecte solidari iXarop i com aquestes 

poden promoure la participació de socis i simpatitzants. 

  

VI Fòrum Farmàcia i Medicament: Catsalut – Indústria 
 

El Servei Català de Salut va organitzar el VI Fòrum Farmàcia i Medicament: CatSalut-

Indústria. Aquest acte, que va celebrar a la Sala Paranimf de l'Hospital Clínic de 

Barcelona, és una continuació de les 

jornades prèvies que s'han dut a 

terme entre l'entitat catalana i el 

sector farmacèutic. 

  

Aquests fòrums es venen organitzant 

des de l’any 2013 i tenen com a 

objectiu facilitar una comunicació 

fluida entre el sector de la indústria 

farmacèutica i el propi CatSalut que permeti compartir els objectius de la prestació 

farmacèutica i de l’accés a la innovació terapèutica, així com respondre a les consultes 

del sector i resoldre els seus dubtes. 
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II Jornada de l'Associació de Pacients d'Uveïtis AUVEA 
 

Emmarcada dins del mes de celebració del Dia Mundial de la Visió (11 d’octubre), la II 

Jornada de l’Associació de Pacients d’Uveïtis AUVEA va tenir lloc el dissabte 27 

d’octubre, a les instal·lacions del CaixaForum de Barcelona. A la Jornada es va abordar 

la uveïtis des de l’aportació tant 

d’especialistes oftalmològics com 

dels pacients d’uveïtis i els seus 

familiars, a més de representants de 

federacions i associacions de 

pacients. 

La treballadora social de FECAMM, 

Andrea Falip, va participar com a 

ponent exposant els serveis i 

objectius de la Federació.   

 

Gala Fem Pinya ASEM Catalunya 
 

Un any més des d’ASEM Catalunya es van convocar els 

Premis “Fem Pinya”, els quals van arribar a la 

vuitena edició. Es van lliurar dissabte dia 10 de 

novembre a la Casa del Mar, acte al qual va assistir 

FECAMM.   

 

L’objectiu d’aquests premis, que s’emmarquen en la 

commemoració del Dia Nacional de les Persones amb 

Malalties Neuromusculars el 15 de novembre, 

és promoure i incentivar la participació dels socis i 

sòcies de l’entitat, així com potenciar el seu sentiment 

de pertinença i compromís social amb la missió d’Asem 

Catalunya. 
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Jornada malalties lisosòmiques Vall d'Hebrón 
 

El 19 de novembre es va organitzar conjuntament, l’Hospital (HUVH) i l’Institut de 

Recerca (VHIR) de Vall d’Hebron, una jornada clínica i de recerca en malalties 

minoritàries lisosòmiques, amb especial dedicació a la malaltia de Fabry. 

La jornada comptava amb una part clínica i de recerca, durant el matí, i a la tarda, un 

fòrum obert a pacients i associacions per facilitar la transmissió d’experiències i la 

discussió entre pacients i 

professionals experts en 

diverses malalties 

lisosòmiques. 

La presidenta de FECAMM, 

Ana Quintero, va participar 

com a ponent a la discussió i 

debat sobre el paper de les 

associacions de pacients i les 

necessitats d’aquests. 

 

Malalties hepàtiques minoritàries 
 

La jornada dedicada a Malalties Minoritàries Hepàtiques, va tenir lloc el dia 28 de 

novembre a la Sala Pau Gil del Recinte Modernista de Sant Pau, amb l’objectiu de 

crear un espai comú entre els 

diferents professionals de la salut i 

pacients de diferents Malalties 

minoritàries hepàtiques. Així, 

analitzar conjuntament les 

necessitats, projectes de recerca i 

abordatge en aquestes malalties 

per millorar el seu coneixement i la 

qualitat de vida dels pacients. 
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Cicle de debats #farmaCSC 2018 

 

Dia 29 de novembre, la Presidenta de 

La Federació, va assistir en la darrera 

sessió del Cicle de debats 

#farmaCSC 2018 de gestió pública 

dels medicaments innovadors sobre 

MALALTIES MINORITÀRIES 

organitzada pel Consorci de Salut i 

Social de Catalunya (CSC). On  

participaren metges, farmacèutics i 

gestors assistencials, i representants 

de l’administració sanitària de 

Catalunya. 

 

El debat va afavorir la discussió i fomentar la participació dels assistents. Per això, es va 

centrar inicialment el debat amb una primera ponència sobre l’estat de situació, reptes i 

oportunitats dels tractaments de les malalties minoritàries seguit d’unes petites 

presentacions per part de la indústria sobre les innovacions que s’estan desenvolupant i 

que s’incorporaran a curt i mig termini. 
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II Jornada iXarop amb les associacions 
 

En aquesta II jornada iXarop amb les associacions es va aprofundir en la informació 

d'iXarop amb el món associatiu que es va presentar a la I Jornada de treball del passat 

13 de setembre de 2018, resolent totes les consultes que van sorgir i presentant els 

convenis de col·laboració entre iXarop i les associacions per començar a treballar 

plegats de forma activa i 

eficient en aquest projecte 

que és de tots, i ens 

beneficia a tots. 

En aquesta jornada, la 

presidenta de FECAMM, Ana 

Quintero, va exposar els 

beneficis que aporta el 

projecte iXarop a les 

associacions. 

 

Fira d'entitats de la Cursa de La Marató 2018 UAB 
 

La investigació en el càncer és el que uneix a la UAB amb el 

Sincrotró Alba, la malaltia a la qual es dedica el programa 

La Marató de TV3 l’any 2018. 

Al llarg de les edicions anteriors de la Cursa solidària de la 

UAB s'han recollit més de 60.000 euros per a La Marató de 

TV3, amb una participació mitjana en cada cursa al voltant 

de 2.000 persones, i ha estat possible gràcies a la 

implicació de 500 voluntaris/es al llarg dels set anys. 

Enguany, es van fer tres curses, una d'11 km., una altra de 

6km. i una altra per a persones amb mobilitat reduïda -de 

les poques curses a Catalunya que s'adrecen a aquestes 

persones- de 480 m. així com una caminada de 6 km.  

A més, coincidint amb la Cursa de la UAB va tenir lloc, en el mateix espai físic de la 

sortida/arribada, s’hi va ubicar la Fira d'entitats on va estar present FECAMM, 

juntament amb ASEM Catalunya. 
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TRANSPARÈNCIA: ESTAT DE COMPTES 2018 
 

 

                

 

 

 

7% 

73% 

20% 

Relació d'ingressos any 
2018 

Quotes 2018 

Subvencions oficials 

Donacions privades i altres ingressos 

47% 

11% 

25% 

17% 

Procedència de les 
subvencions 

Ajuntament de Barcelona 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Fundació La Caixa 

83% 

3% 8% 

6% 

Relació de les despeses any 2018 

Despeses de personal 

Arrendaments 

Serveis de professionals independents 

Altres serveis 

RELACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES ANY 2018 

Ingressos per les activitats 14.584,19 

Despeses 16.952,38 

Resultat de l’exercici - 2.368,19 
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AGRAÏMENTS 
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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 del socis i donacions. 

 

 

 

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

de: 

“Caixa Bank” ES32 2100 0616 2202 0023 7718 

 

 

Hotel d’Entitats Can Guardiola 

C/ Cuba, 2 

08030 Barcelona 

Tel. 933 110 615 

e-mail: info@fecamm.org 

www.fecamm.org 

 

 

 

 

 

 


