
Memòria d’activitats FECAMM 2015 
 

   

 

 

2015 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 



Memòria d’activitats FECAMM 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria d’activitats FECAMM 2015 
   

3 
 

 

ÍNDEX 

 

 

 

 

Carta de la Presidenta 4 

Objectius de FECAMM 5 

Òrgan Directiu 5 

Associacions 6 

Reunions Junta Directiva i Assemblea general de FECAMM 9 

Serveis que ofereix FECAMM 10 

Jornada Anual FECAMM 12 

Participació i col·laboració en Comissions i Grups de Treball 16 

Dia Mundial de les Malalties Minoritàries 18 

Activitats de les Associacions membres 21 

Altres Actes on ha assistit FECAMM 25 

Actes solidaris a favor de FECAMM 29 

Fires i festivitats 31 

Acords de col·laboració 33 

Presència als Mitjans 34 

Agraïments 34 

 

 

 

FECAMM 
2015 

Memòria d’activitats 

 



Memòria d’activitats FECAMM 2015 
   

4 
 

 

 

 

 

Benvolguts/benvolgudes,  

Un altre any ens adrecem a vosaltres per presentar-vos la Memòria d’Activitats de la Federació 

Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM).  

Aquest document pretén ser alhora una plataforma que reflecteixi totes les activitats i 

aspectes que s’han treballat tant des de la nostra Federació com des de totes les Associacions 

que formen part d’ella, amb l’objectiu de donar-nos a conèixer com a col·lectiu i, al mateix 

temps, esdevenir un marc de referència tant per les persones, com per les institucions i la 

societat en general.  

Hem treballat i continuarem treballant en el nostre objectiu d’equiparar les Malalties 

Minoritàries amb la resta de malalties, i és en aquesta direcció que exigim millors polítiques 

socials, més inversió, tant pública com privada, per poder fer a les Associacions més fortes i 

eficients en la seva tasca d’empoderament de les persones afectades. És important la unió 

d’esforços, la comunicació i l’intercanvi d’experiències, divulgar la nostra problemàtica i 

promoure la investigació, l’atenció adequada i proporcionar-nos suport mutu.  

Em suposa una satisfacció i un repte, compartit per tota la Junta Directiva de la Federació, 

presentar-vos aquest document on podreu constatar l’esforç que tots junts hem realitzat per 

treballar més i millor, aportar noves idees i oferir serveis i suport a les Associacions, persones 

afectades i famílies.  

Des de la FECAMM ens reafirmem en el nostre lema “La unió ens fa més forts” i ens posem a la 

disposició de tots vosaltres per contribuir a una societat en què totes les persones visquin en 

dignitat i plenitud de drets i llibertats.  

 

Ana Mª Quintero  

Presidenta de FECAMM  

Barcelona, maig del 2016 

CARTA DE LA PRESIDENTA 
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La Federació FECAMM, constituïda el 24 de març de 2004, està formada per associacions sense 

ànim de lucre que lluiten contra malalties minoritàries. Fou fundada amb el comés d’esdevenir 

un referent de malalties minoritàries en el territori català, i.. 

• 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 a nivell social i docent. 

• Sensibilitzar l’opinió pública envers les malalties minoritàries. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DE FECAMM 

ÒRGAN DIRECTIU 

 
Junta Directiva 

Ana Mª Quintero Martínez - Presidenta 

Mª Teresa Bartrolí Solé - Secretària 

María Inés Guerrero García - Tresorera 

Antoni Cumeras Costa –Vocal 1 

Teresa Pereira Garza - Vocal 2 

Héctor Alegría Vidal- Vocal 3 

Jordi Albesa Roda – Vocal 4 

 

 

Recursos Humans 

- Membres Junta Directiva 

- Associacions federades 

- Personal contractat: Elena Matencio, Anna 

Esquerdo i Marta López 

 

Funcions 

• Atenció personalitzada, orientació i 

assessorament. 

• Derivació de consultes a les entitats pertinents. 

• Coordinació i seguiments. 

• Informació i desenvolupament de projectes. 

• Tasques administratives. 
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La FECAMM durant l’any 2015 ha estat formada per les següents associacions sense ànim de 

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

 

Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries. 
http:// www.associaciocatalanaataxies.blogspot.com          
 
 

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

 

 

Associació Catalana de la malaltia de Huntington (ACMAH)              
http://www.acmah.org 
 

 

Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNefi). 
http://www.acnefi.org 
 

 

Associació Catalana de Malalties Neuromusculars (ASEM). 
http://www.asemcatalunya.com 
 

 

Associació d’Afectats d’Hipertensió Pulmonar   
http://www.aahp.es 

 

 

Associació d’Afectats de Siringomièlia. 
http://www.siringomielia.org 
 

 

Associació de Lluita Contra la Distonia a Catalunya 
http://www.infodoctor.org/aldec 
  

 

ASSOCIACIONS 

http://www.associaciocatalanaataxies.blogspot.com/
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Asociación española de Esclerosis Tuberosa 
http://www.esclerosistuberosa.org 

 

 
Asociación española de Linfangiomiomatosis 
http://www.aelam.org 
 

 

 
Associació Espanyola de les mucopolisacaridosis i síndromes relacionats (MPS). 
http://www.mpsesp.org 
 

 

 
Asociacion del Sindrome 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 X Fràgil 
www.xfragil.cat 
 

 

 
Asociación Española De Enfermos Vasculares Hepáticos 
www.aevh.org 
 

ASSOCIACIONS 
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Asociación 22q 
http://22q.es/la-asociacion/ 
 

 

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

 

Asociación YAIZA Fallos Medulares Minoritarios Investigación (AYFAMMI) 
https://www.facebook.com/asociacionyaizainvestigacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIACIONS 
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La Junta Directiva de FECAMM ha mantingut  reunions durant el 2015. Els temes tractats, dins 

dels aspectes d’organització i gestió de la Federació, han estat a nivell general els relacionats 

amb les associacions membres i possibles col·laboracions i convenis, valoració i execució de les 

activitats portades a terme, la participació en Jornades, mostres d’activitats, imatge de la 

Federació, organització de la Jornada anual, debat sobre la situació econòmica, propostes 

d’actuació encaminades a l’optimització de recursos, entre d’altres.  

22/01/2015 

09/02/2015 

23/02/2015 

18/03/2015 

07/05/2015 

09/07/2015 

10/09/2015 

07/10/2015 

16/11/2015 

24/11/2015 

 

Assemblea General de FECAMM 

L’Assemblea General de la Federació es va reunir el dia 21 de maig de 2015 a la seu de 

l’entitat. En el transcurs de la mateixa es varen desenvolupar els punts de l’ordre del dia 

preceptius segons els Estatuts de FECAMM, que van ser recollits a l’acta corresponent.  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior celebrada el 28 de maig de 

2014. 

2. Estat de comptes a 31.12.14. Presentació i aprovació, si s’escau. 

3. Presentació i aprovació, si s’escau, Memòria exercici 2014. Presentació d’activitats 2015. 

4. Presentació Pressupost 2015. Aprovació si s’escau. 

5. Renovació de Junta Directiva. 

6. Presentació de la nova web FECAMM. 

7. Precs i preguntes. 

 

 

REUNIONS JUNTA DIRECTIVA I ASSEMBLEA GENERAL DE FECAMM 
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Servei d’Atenció Personalitzat  

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.). 

• Contacte amb persones afectades por la mateixa patologia o grup de patologies semblants. 

• GAM (Grups de Ajuda Mutua). 

• Recolzament psicològic (derivacions). 

• Foment del moviment Associatiu. 

 

Fisioteràpia domiciliària o al centre 

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 domiciliaries, si cal evitar desplaçaments, per a totes les 

persones que pertanyen a associacions federades. 

Les sessions de rehabilitació domiciliaria i al centre s’han seguit realitzant durant el curs de 

l’any 2015 al centre de rehabilitació Fisiogràcia. 

 

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 és 

tracta d’una acció puntual sinó continuada i en constant dinamisme, tant a nivell presencial 

com a través de les diverses xarxes socials. 

 

Grups d’ajuda mútua a l’Hospital Vall d’Hebron 

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. 

 

SERVEIS QUE OFEREIX FECAMM 
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Se’ls anomena grups d’ajuda mútua (GAMS) i solen fer-se amb un freqüència quinzenal o 

mensual. Són grups d’1 a 15 persones màxim. Poden estar constituïts pels malalts o per la 

família del malalt. 

Des de la Federació derivem a aquest servei, tant a les associacions que ho han requerit, com a 

persones que ens han trucat sense pertànyer a cap associació i que ho han necessitat. La 

valoració realitzada d’aquesta important activitat de suport es totalment positiva, recordem 

que els objectius dels Grups, pretén la consolidació dels espais de suport per a les persones 

afectades de malalties minoritàries, cercant la inclusió social i la participació en la comunitat, 

així com l’adquisició d’habilitats personals per afrontar les situacions produïdes per l’aparició, 

desenvolupament de la malaltia, afavorint la extraversió de conflictes i reequilibrant les 

descompensacions psíquiques derivades de la malaltia, contribuir a l’intercanvi d’experiències i 

informació sobre les malalties minoritàries, reconeixent alternatives, solucions i/o millores i 

afavorir la participació social i l’accés de les persones afectades per malalties minoritàries als 

espais i recursos comunitaris. 

 

Servei de Treball Social  

Gràcies a una ayuda atorgada a FECAMM, de la II convocatòria “Todos somos raros, todos 

somos únicos” des de desembre 2015 fins juny 2016 es compta amb la tasca d’una 

Treballadora Social, present al despatx de la Federació tots els matins de dilluns a divendres de 

10h a 14h.  

Aquesta professional, a més de l’atenció telefònica i presencial del despatx, l’assessorament de 

consultes, derivacions de casos, tasques de difusió de les malalties minoritàries, orientació a 

les associacions membres i d’altres entitats, tramitació de subvencions, etc., també ofereix 

assessorament i informació en l’àmbit de discapacitat i dependència: 

 - Sol·licitud de reconeixement i revisió. Requisits, documentació i oficines per 

 presentar-ho. 

 - Prestacions, ajudes i beneficis segons el reconeixement del grau de 

 dependència/discapacitat. 

 - Suport en la comprensió de la documentació rebuda i els passos a seguir durant el 

 procés de tramitació.  

 - Tramitació d’altres ajudes i/o serveis  vinculats.  

 

 

 

 

SERVEIS QUE OFEREIX FECAMM 
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VI JORNADA FEDERACIÓ CATALANA DE MALALTIES MINORITÀRIES “Som una immensa 

minoria” 

L’Hble. Conseller de Salut Sr. Boi Ruiz va inaugurar la VI Jornada anual de FECAMM el dissabte 

21 novembre de 2015. Es va celebrar a Barcelona al CAIXAFORUM Centre Social i Cultural de 

l'Obra Social "la Caixa". 

La Jornada es va obrir amb una benvinguda i presentació, comptant amb l’Hble. Sr. Boi Ruiz, el 

Dr. Miquel Vilardell, el Dr. Josep Torrent, la Sra. Ana Quintero i la Sra. Maite Bartrolí.  

La Jornada va tenir dues vessants, la primera de caire mèdic "Recerca al costat del pacient" 

amb la participació de: Dr. Eduardo Tizziano, Dr. Francesc Palau, i Dr. Carlos Casasnovas Pons. 

La segona vessant de caire social "Semàfor Taronja a noves iniciatives socials", amb la 

participació de la Sra. Sònia Moreno, el Sr. Jaume Cortés i la Sra. Inés Guerrero (es pot veure 

més informació dels participants i la Jornada en la imatge que es visualitza en la següent 

pàgina).  

Durant la Jornada varem aprofitar per presentar a l’Associació Corresolidaris, entitat sense 

ànim de lucre creada per aficionats a l'atletisme popular, per donar a conèixer les malalties 

minoritàries a través de la realització d'activitats esportives relacionades amb l'atletisme 

popular. 

Un any més ens reafirmem sota el lema “La unió ens fa més forts”.  

És important la unió d’esforços, la comunicació i l’intercanvi d’experiències; donar-nos a 

conèixer i promoure amb les nostres accions i presencia, investigació, innovació, comunicació, 

atenció adequada, suport mutu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA ANUAL FECAMM 
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                   L’Hble. Conseller de Salut Sr. Boi Ruiz, el Dr Miquel Vilardell, el Dr Josep Torrent, la Sra. Ana Quintero,    

      Presidenta de FECAMM i la Sra. Maite Bartrolí, secretària de FECAMM.               

 

 

 

 

                            Vista general de l’acte 

 

JORNADA ANUAL FECAMM 
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La Sra. Ana Quintero, Presidenta de FECAMM, la Sra. Sònia Moreno i el Sr. Jaume Cortés 

 

 

 

                             Membres de l’associació Corresolidaris 

 

 

 

JORNADA ANUAL FECAMM 
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Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM). Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Hem continuat amb la tasca iniciada al 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. 

 

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, FEDER (Delegació de 

Catalunya) i la Plataforma de Malalties Minoritàries de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

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

 

Consell Assessor de Tractaments Farmacològics d’Alta Complexitat 

(CATFAC) del CatSalut. 

El CATFAC és un òrgan d’assessorament al CatSalut en relació amb els tractaments 

farmacològics d’alta complexitat. Aquest Consell esdevé una de les mesures de gestió previstes 

al Pla estratègic de la prestació farmacèutica del CatSalut creada amb la voluntat d’incorporar 

els tractaments farmacològics d’alta complexitat (TAC) de manera equitativa, eficaç, segura i 

eficient per als pacients. 

Funcions 

 - Assessorar el CatSalut en tots els aspectes relacionats amb els tractaments 

 farmacològics d’alta complexitat. 

PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ EN COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
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- Dur a terme la valoració de les sol·licituds d’autorització (ja siguin individuals o per 

grups de pacients) i la renovació dels tractaments farmacològics d’alta complexitat, i 

emetre els dictàmens corresponents. 

 - Proposar les mesures adients per fer efectiu el seguiment de les persones malaltes   

 que rebin tractaments farmacològics d’alta complexitat i avaluar-ne els resultats en 

 salut. 

 - Proposar les mesures adients per tal de fer un seguiment a través dels registres de 

 dades clíniques i administratives de les persones malaltes que rebin tractaments 

 farmacològics d’alta complexitat. 

Les persones que componen el CATFAC són professionals de reconegut prestigi i experiència 

en l’àmbit dels TAC. El CATFAC compta, a més, amb la participació d’experts externs en les 

diferents àrees específiques  relacionades amb cadascun dels tractaments farmacològics d’alta 

complexitat, que per raó dels seus coneixements i expertesa puguin assessorar en temes 

concrets, i també amb persones que representen les associacions de pacients 

 

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) es crea a 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.  

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ EN COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 

 



Memòria d’activitats FECAMM 2015 
   

18 
 

 

 

      

 

 

Dia Mundial de les Malalties Minoritàries: “Tots junts fem pinya” 

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona va acollir el  28 de febrer una jornada, per 

rebre homenatge a les famílies, les vides de les quals es veuen afectades diàriament per una 

malaltia minoritària. 

Amb aquesta celebració s'impulsa la visibilitat, el coneixement i la conscienciació social i 

ciutadana, sobre aquestes malalties.                  

La Comissió Gestora del Dia Mundial de les Malalties Rares a Catalunya (integrada per 

associacions de pacients, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, FEDER Delegació 

Catalunya i la Plataforma de Malalties Minoritàries de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

ha estat l’encarregada d’organitzar aquesta jornada, que serà presidida per l’Hble. Conseller de 

Salut Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Durant la benvinguda de l'acte, el Conseller va estar acompanyat per la Dra. Cristina Iniesta, 

Delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona; el Dr. Albert Salazar, Gerent de l'Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau; el Dr. Miquel Vilardell, President de la Comissió Assessora de 

Malalties Minoritàries (CAMM) del Departament de Salut; el Dr. Josep Torrent-Farnell, 

membre del comitè de medicaments orfes de l'Agència Europea de Medicaments i professor 

de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-UAB; la Sra. Anna Quintero, Presidenta de la Federació 

Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM); i la Sra. Anna Ripoll, Delegada a Catalunya de la 

Federación Espanyola de Enfermedades Raras (FEDER). 

La Jornada es dividí en dues taules rodones. La primera dedicada a la recerca, i que va ser 

moderada pel Dr. Jordi Ramentol, CEO de la companyia farmacèutica Ferrer, juntament amb 

Penélope Romero, membre de ASEM Catalunya. Participà en aquesta taula el Dr. Francesc 

Palau, Director del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras (CIBERER); 

la Dra. Isabel Illa, Catedràtica de neurologia de la UAB de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; 

el Dr. Josep Maria Campistol, Director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona; i el Sr. Julián Illa, 

pare de Sergio, nen afectat per la Síndrome de Dravet i President de la Federació Europea 

Síndrome de Dravet. 

La segona taula es va centrar en un debat que van dur a terme els diferents convidats sobre 

com aconseguir més impacte mediàtic amb les malalties minoritàries i la recerca en salut. 

Aquest debat serà moderat per la Sra. Carme Vaig Bastar, periodista i vicedegana de la Facultat 

de Comunicació Blanquerna i el Dr. Antoni Esteve, President de la Fundació Catalana de Suport 

a la Recerca i la Innovació.  

DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES MINORITÀRIES 
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Igualment vàrem comptar amb la participació del Sr. Josep Cuní, periodista; el Sr. Sebastià 

Serrano, Catedràtic de lingüística general de la Facultat de Filologia de la UB; el Dr. Manel 

Esteller, director del programa d’epigenètica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge 

(IDIBELL), i la Sra. Eva Giménez, mare de Nacho, nen afectat per la síndrome de Dent i 

Presidenta de l'Associació Malalts de Dent (ASDENT). 

 

  Foto conmemorativa de l’acte del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries 

 

 

                             El bon ambient va estar present al llarg de tota la jornada 

DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES MINORITÀRIES 
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                         Vista general de la sala 

 

 

 

 Vam comptar amb el Sr. Josep Cuní, periodist 

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES MINORITÀRIES 
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Concert benèfic per potenciar la recerca a favor de les Atàxies 

El 7 de febrer 2015 es va celebrar un concert benèfic per recaptar diners que ajudessin a 

potenciar la recerca a favor de les Atàxies. El concert ha estat organitzat per Associació 

Catalana d’Atàxies Hereditàries – ACAH.  

El grup Ol’green, finalista de la 1a edició del concurs Oh Happy Day, va ser l’encarregat d’oferir 

aquest concert benèfic a favor de la recerca en Atàxies.   

El concert es va realitzar al teatre del Col·legi Maristes la Immaculada de Barcelona i va ser tot 

un èxit de recaptació, així com una oportunitat per fer difusió de les Atàxies.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS MEMBRES 

La Federació Catalana de Malalties Minoritàries, al llarg de tot l’any, ha estat 

present en les diferents activitats i esdeveniments organitzats per les 

Associacions membres i altres entitats del col·lectiu, institucions o altres 

organismes col·laboradors amb el suport a les Malalties Minoritàries.  
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XIV Jornada de la Malaltia de Huntington 

Dimecres 26 de maig es va celebrar al Clínic la XIV Jornada de la Malaltia de Huntington, 

dirigida a professionals sanitaris, malalts de Huntington, cuidadors, amics i totes les persones 

interessades. Al llarg de la jornada es va fer una anàlisi dels nous tractaments existents i de 

l'estat de la recerca en aquesta malaltia. L'acte l'organitzà el servei de Neurologia de l'Institut 

Clínic de Neurociències amb el suport logístic de l'ACMAH, Associació Catalana de la Malaltia 

de Huntington i va estar moderat pel Dr. Esteban Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS MEMBRES 
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V  Jornades Nacionals de la Malaltia de Behçet 

Les Jornades Nacionals de la Malaltia de Behçet 2015 organitzades per l’Asociación Española 

de la Enfermedad de Behçet, van tenir lloc dissabte 20 de juny i com a novetat aquest any, van 

ser celebrades al Caixaforum de Barcelona.   

La Jornada va comptar amb una part didàctica que són les ponències de diferents temàtiques i 

que van comptar amb la presència de diferents professionals, metges, advocada laboralista, 

psicòloga especialista en malalties minoritàries i treballadora social de l’associació. Després, es 

va celebrar un dinar amb totes les persones que acudeixen a les Jornades. A la tarda, com tots 

els anys, es realitzà l’Assemblea General Ordinària de socis.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS MEMBRES 
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Jornades Malalties Neuromusculars 2015 - ASEM Catalunya  

Asem Catalunya va celebrar, el 12 i 13 

de juny, les seves Jornades d’Atenció 

a les Persones amb Malalties 

Neuromusculars (MNM). Sota el lema 

“Avancem amb esperança”, l’acte va 

aplegar prop d’un centenar 

d’assistents al Museu Marítim de 

Barcelona. Les jornades van comptar 

amb eminències especialitzades en 

malalties neuromusculars.  

Les Jornades són un punt de trobada 

per a afectats, familiars i 

professionals, on s’imposen les bases científiques i els temes de rigurosa actualitat per 

fomentar i donar objectivitat a aquesta esperança. Els assistents van estar molt satisfets amb 

l’organització d’Asem Catalunya i els continguts programats en les Jornades 2015.  

 

Jornada a Terrassa per la malaltia de Behçet 

Durant el diumenge 25 de novembre l’Asociación Espanyola de la Enfermedad de Behçet va 

impulsar a Terrassa la Primera Jornada Solidària per la malaltia de Behçet, amb la finalitat de 

recaptar els diners necessaris per posar en marxa una línia d’investigació (ja que actualment no 

existeix cap) al nostre país sobre aquesta malaltia i aprofundir en les causes i el tractament 

d’aquesta. Es calcula que calen 40.000 euros per posar en marxa aquesta línia d’investigació. 

Inés Guerrero, Delegada a Catalunya de 

l’Associació i afectada per aquesta malaltia, 

explica que: “La situació en la ens trobem és 

que la medicació que hi ha actualment és una 

medicació que es coneix com a orfe, és a dir, no 

són per a la malaltia de Behçet. El que passa és 

que a vegades funciona i a vegades no. Per això 

el que necessitem és obrir una línia 

d’investigació perquè encertin moltíssim més en 

la diana del que és la malaltia.” 

Tant la Inés com la Núria estan afectades per la 

malaltia de Behçet. Totes dues reclamen a les 

autoritats sanitàries una prova que permeti 

diagnosticar el síndrome. 

Durant tot el dia, es van organitzar activitats al barri del Roc Blanc (Terrassa) des d’una marató 

de zumba, actuacions de pallassos, una paella popular i una rifa benèfica, havent una alt grau 

de satisfacció per part dels assistents i un alt compromís i solidaritat. 

ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS MEMBRES 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkJSEzsvMAhWCMBoKHdZZCzQQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fasemcatalunya.com%2Fesperanca-jornades-malalties-neuromusculars-2015-asemcat%2F&usg=AFQjCNFiKQStCPPirjr6TMJEBxO6oPOmbA&sig2=XDTHRiqKMnboJP15QZ7JCw
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Presentació de l’Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras i de la 

Plataforma RareCommons 

El 27 de febrer va tenir lloc la Jornada de Presentació de la Plataforma RareCommons i 

l’Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras de 

l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, dues 

iniciatives del centre dirigides a impulsar la 

recerca en aquestes malalties en edat infantil. 

Rare Commons és un projecte de recerca de 

l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 

centrat en l'estudi biomèdic de les malalties 

minoritàries que afecten a nens. 

La iniciativa es basa en una plataforma online 

que permet la interacció dels usuaris, gràcies a 

una dinàmica d'informació, formació i 

participació simulant l'entorn de les xarxes socials virtuals. Els usuaris s'agrupen mitjançant 

comunitats privades, de famílies i de metges, que col·laboren per aconseguir millorar el 

coneixement científic de la malaltia i poder descriure la història natural de la mateixa. Les 

comunitats són a més un lloc de suport entre famílies i entre els metges.  

En la jornada van assistir prop de 200 persones i van intervenir experts en recerca de malalties 

minoritàries i representants d'associacions de pares de pacients. 

En la jornada van intervenir Miquel Pons, Director mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu, i de 

Roser Vallès, Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitàries de la Generalitat de 

Catalunya. 

Presentació del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 

El Departament de Salut ha presentat el 6 de juliol al 

Teatre-Auditori Sant Cugat del Vallès les línies de futur 

del Pla de salut de Catalunya 2016-2020. Aquesta 

jornada de treball respon al compromís del 

Departament de Salut de mantenir trobades amb els 

professionals i fer el retorn a les propostes 

d’elaboració de les noves línies del Pla de salut de 

l’última jornada de Sitges, a finals de l’any 2014. El nou 

Pla de salut actualitza la política sanitària del país 

segons els problemes i objectius de salut per generar polítiques anticipatives de cara als 

propers quatre anys.  

 

 

ALTRES ACTES ON HA ASSISTIT FECAMM 
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Dia a dia, colze a colze 

Dins les Jornades emmarcades amb motiu del dia mundial, l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, va celebrar una Jornada el dia 3 de març a Cal Ninyo, per tal de donar visibilitat a les 

malalties minoritàries. Es va comptar amb la participació de l’Alcaldessa, la Sra. Lluïsa Moret i 

Sabidó, la Dra. Judith Armstrong i la Presidenta de FECAMM, Ana Quintero, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jornada del Grup de Malalties Minoritàries de l'Adult 

El 22 de maig de 2015 es va celebrar la V edició de la Jornada del 

Grup de Malalties Minoritàries de l'Adult, amb el lema Dels 

aspectes bàsics a les unitats expertes, celebrat a la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona. Diferents especialistes 

van parlar del paper de les associacions de pacients, les diverses 

claus de les malalties autoimmunes primàries i es va presentar el 

nou Institut Pediàtric de Malalties Rares de l'Hospital Sant Joan 

de Déu, entre d'altres. 

 

 

 

 

ALTRES ACTES ON HA ASSISTIT FECAMM 
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16è Simpòsium Fundació La Marató de TV3 

El dilluns dia 8 de juny es va celebrar el 16è Simpòsium Fundació de TV3 on s’han presentat els 

resultats dels 20 projectes sobre malalties minoritàries finançats per la Marató 2009. 

Tanmateix el dissabte 13 de juny, abans del Telenotícies vespre, TV3 va emetre el reportatge 

“Malalties minoritàries. La Marató dels Investigadors 2009”, un programa que recull alguns 

dels resultats obtinguts amb els donatius de la Marató dedicada a les Malalties Minoritàries. 

 

 

 

 

III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 

FECAMM va estar present a la III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, 

celebrada el 22 d’octubre de 2015 a Barcelona. Els temes tractats han estat entre d'altres: “El 

Balanç d'acció del Consell Consultiu de Pacients Catalunya de l'any 2015: que hem après?”. 

Les entitats de pacients i el Departament de Salut han treballat de manera conjunta en 

diversos projectes per afavorir la participació dels pacients en el sistema sanitari, i es van 

exposar els resultats en àmbits com la promoció de la seguretat del pacient, de la participació i 

l'autonomia o la millora de la gestió de les entitats de pacients. 

Es va tractar el Pla de Salut 2016-2020: un nou Pla que incorpora la veu de la ciutadania en el 

disseny i es desenvolupen les actuacions per a la promoció i la protecció de la salut, la 

prevenció de les malalties, l'atenció a les persones amb malalties, la rehabilitació i la reinserció 

a la societat en les millors condicions possibles. 

I per  últim, es van recollir les reflexions i propostes dels grups de treball del Consell Consultiu 

de Pacients per al proper Pla de Salut 2016-2020. Els pacients han contribuït, a través de les 

entitats de pacients que els representen a fer propostes concretes en diversos àmbits 

d'actuació del futur Pla de Salut 2016-2020 (difusió i sensibilització, nou model relacional del 

ciutadà envers la salut, tecnologies de la informació i comunicació per a la millora de la qualitat 

de vida, i coneixement i participació dels avenços en la investigació en salut).  

ALTRES ACTES ON HA ASSISTIT FECAMM 
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Presentació de la Unitat de Malalties Minoritàries de la Vall d’Hebron 

L’Hospital de la Vall d’Hebron desenvolupa un model d’atenció integral i personalitzat de les 

malalties minoritàries per tal de poder fer un seguiment dels pacients des del naixement fins a 

l’etapa adulta, millorant així la continuïtat assistencial i l’atenció integral. El passat 2 de 

desembre es va plantejar aquest projecte, que té com a finalitat aplicar diferents estratègies:  

 La creació de la Unitat de Malalties Minoritàries per establir un espai de consulta 

multidisciplinari amb gestió de casos i reordenació dels circuits assistencials (clínics, 

diagnòstics i terapèutics). 

 Facilitar la formació de grups d’atenció dels pacients d’acord amb la seva patologia, 

utilitzant com a model algunes unitats que ja funcionaven a l’Hospital com els que 

pateixen fibrosi quística,  síndrome de  Marfan, síndrome de deleció 22q11, etc. 

 Remodelació d’un espai per a consultes de malalties genètiques i malalties 

minoritàries. 

 Potenciar les àrees del Laboratori Central i de Genètica Molecular per millorar el 

diagnòstic. 

 

ALTRES ACTES ON HA ASSISTIT FECAMM 

 



Memòria d’activitats FECAMM 2015 
   

29 
 

 

 

4ª Cursa Popular Solidària Córrer amb l’Apel·les a favor de les malalties 

minoritàries 

El diumenge 8 de febrer i gràcies a la iniciativa de l’IES APEL·LES MESTRES  de l’Hospitalet de 

Llobregat, va tenir lloc la 4ª Cursa Popular Solidària Córrer amb l’Apel·les a favor de les 

malalties minoritàries.  La Cursa va ser un gran èxit tant de participació com de recaptació, ja 

que el 100% de les inscripcions van anar destinades a FECAMM.  

Igualment vàrem tenir l’ oportunitat d’oferir als estudiants de batxillerat unes xerrades per 

donar a conèixer què és i què significa viure amb una malaltia minoritària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV Cursa Popular Solidària "Ciutat de Cornellà" a favor de FECAMM 

El Club d’Atletisme Cornellà Atlètic i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat van organitzar la 

XXXV Cursa Popular Solidària "Ciutat de Cornellà" el diumenge 4 d'octubre de 2015 . 

Dins un marc de germanor, esportiu i alhora lúdic, els participants i afectats vàrem gaudir d’un 

matí entranyable.  

  

ACTES SOLIDARIS A FAVOR DE FECAMM 
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El dia abans de la cursa, va tenir lloc la Xerrada Solidària que durant prop de 90 minuts vàrem 

poder  donar a conèixer que és FECAMM i amb quina finalitat es va crear, també vàrem poder 

escoltar diferents testimonis que ens van fer veure lo important què es donar a conèixer a 

tothom que són les malalties minoritàries. 

La xerrada va ser molt interessant i altament emotiva. 

Carles Font, en la seva condició de President del Club d’Atletisme CORNELLÀ ATLÈTIC, va fer  

lliurament a l’Ana Mª Quintero, com a Presidenta de FECAMM, l’aportació econòmica per la 

causa solidària “Córrer per una 

immensa minoria” obtinguda a la 

XXXV Cursa Popular Solidària “Ciutat 

de Cornellà”. 

A l’acte també hi va ser present  

l’Antonio Romero, com a 

representació de Corresolidaris.org, 

organització de corredors solidaris 

que han tingut una destacada 

implicació i participació a la cursa. 

L’aportació solidària que va  fer el Club d’Atletisme CORNELLÀ ATLÈTIC va ser de 1.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

ACTES SOLIDARIS A FAVOR DE FECAMM 
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Sant Jordi 2015 

S’ha demostrat aquests darrers anys que les causes 

solidàries també són tradició a Sant Jordi i FECAMM, 

vol aprofitar dins un marc festiu, donar a conèixer les 

malalties minoritàries, alhora que mitjançant la 

compra de roses pot ser una bona causa per donar 

suport a la FECAMM. 

 

 

La nostra parada situada  a la Rambla Fabra i Puig, a l’alçada del Carrer Cuba.  

           

 

Festa de la Mercè 2015 

Un any més dins el marc de la festa major de 

Barcelona, FECAMM va estar present a la 20a 

MOSTRA D'ASSOCIACIONS 19, 20 i 24 de 

setembre. 

 

La Mostra va tenir lloc a la Plaça Catalunya on 

FECAMM va estar present juntament amb 

moltes de les Associacions que existeixen a 

Barcelona. La presència de la Federació no es 

altra que acostar les malalties minoritàries a 

la resta de la ciutadania, i dins un entorn lúdic 

poder trobar-nos molts del afectats. 

 

 

FIRES I FESTIVITATS 
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Durant els dies que hi vàrem estar ens van visitar entre d’altres, l’alcaldessa de Barcelona la 

Sra. Ada Colau, el Sr. Trias i  l’entranyable Tortell Poltrona.  

 

 

 

 

Fira de la Puríssima 2015 SANT BOI DE LLOBREGAT 

Durant els dies 6, 7 i 8 de Desembre va tenir lloc  l’edició número 69 de la Fira de la Puríssima 

de Sant Boi de Llobregat, una de les fires més antigues de Catalunya, on més de 480 expositors 

hi vàrem ser presents. Amb una participació de més de 250.000 persones 

FECAMM va estar en representació de les persones afectades d’una malaltia minoritària, 

informant i creant vincles amb els assistents. 

 

 

 

 

 

FIRES I FESTIVITATS 
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Conveni d’assessorament entre FECAMM i Col·lectiu Ronda, S.C.C.L. 

Amb la signatura d’un conveni de col·laboració el passat mes d’octubre del 2015,  COL·LECTIU 

RONDA, S.C.C.L. és sensible a les problemàtiques que afecten a col·lectius com les persones 

afectades per malalties minoritàries i els seus famílies en primer grau (parelles, fills/es), davant 

de la complexa realitat que han de viure. Una forma de mostrar aquest compromís és oferir un 

tracte preferencial per a les persones sòcies de FECAMM. 

Les associacions federades a “FECAMM”, i  per tant, els socis de les associacions federades a 

FECAMM i els seus familiars en primer grau en primer grau (parella i filles/fills), tenen dret a 

fer consultes gratuïtes relatives als afers de la Seguretat Social vinculats a les problemàtiques 

derivades de l'afectació per malalties minoritàries, així com a l’ Àmbit Laboral, Assessorament 

Fiscal (persones físiques) i Civil-Penal. 

 

 

 

Conveni de col·laboració entre Gestió Solidària i FECAMM 

El 13 d’abril del 2015, FECAMM va signar un acord de col·laboració amb GESTIÓ SOLIDÀRIA, 

entitat  sense ànim de lucre que aporta coneixement a les entitats denominades del tercer 

sector, dins l'àmbit geogràfic català, mitjançant accions de suport a la gestió per part de 

professionals, de manera altruista. Aquestes col·laboracions es portaran a terme principalment 

dins dels àmbits de: recursos humans, màrqueting, estratègia empresarial i innovació en noves 

tecnologies. 

 

Durant tot l’Any vàrem tenir un seguit de reunions formatives amb la Sra. Gemma Vidal, que 

d’una manera  altruista va participar en la elaboració d’un pla estratègic, per la millora del 

funcionament de la FECAMM. Volem fer palesa de la seva gran aportació i ajuda pel bon 

funcionament de la nostra Federació. 

 

 

 

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 
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Cada cop més, és més constant la presència de les malalties minoritàries al mitjans de 

comunicació, sobretot en les setmanes anteriors i posterior a la celebració del Dia Mundial. Tot 

i això, han estat diverses les entrevistes realitzades a la FECAMM, tant en TV com en Ràdio. 

 

                      

 

 

 

 

            

 

                      

 

            

                                              

AGRAÏMENTS 

 

PRESÈNCIA ALS MITJANS 
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Si ens vols ajudar pots col·laborar amb nosaltres a través de: 

"CaixaBank" ES32 2100 0616 2202 0023 7718 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Hotel d’Entitats Can Guardiola 

C/ Cuba, 2 

08030 Barcelona 

Tel. 933 110 615 

e-mail: info@fecamm.org 

www.fecamm.org 
 

 

 

 

 

 

 


