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CARTA DE LA PRESIDENTA

Benvolguts i benvolgudes,

Un any més ens adrecem a vosaltres per presentar-vos la memòria anual
d’activitats de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries (FECAMM). ,
un reflex de tot l’esforç dut a terme durant aquest 2017. Un any en el que
hem continuat treballant per donar més força i veu al col·lectiu de les
Malalties Minoritàries, i per donar resposta a les necessitats que van sorgint
de persones i familiars, que pateixen algun tipus de malaltia minoritària;
així com per donar a conèixer aquestes a la resta de la ciutadania.
Des de FECAMM seguirem treballant per fer “visibles” aquestes
malalties juntament amb la col·laboració i suport de les nostres associacions
membre. Amb aquest propòsit cal unir esforços i estar coordinats, per tal de
promoure la investigació i proporcionar-nos suport i atenció mútua.
No vull acabar sense donar les gràcies a tots els que ens recolzeu i ens
ajudeu a fer possible que la nostra Federació creixi dia rere dia per poder
així, arribar a més població necessitada. Reafirmem el nostre lema “La unió
ens fa més forts!”

Ana Mª Quintero Martínez
Presidenta de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries
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LA FEDERACIÓ
FECAMM, va ser constituïda el 24 de març de 2004, 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, amb els següents objectius:
 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.

5

Junta Directiva
 Presidenta: Ana Mª Quintero Martínez
 Secretari:

Jordi Albesa Roda

 Tresorer:

Héctor Alegría Vidal

 Vocals:
Antoni Cumeras Costa
Mª Teresa Pereira Garza
Natalia Camacho Granados
Bernardo Gámez Garrido

Recursos Humans
 Membres Junta Directiva
 Associacions federades
 Personal contractat:
Marta Lopez Chicote, treballadora social
Anna Esquerdo, coordinació i gestió
Anna Huerta, treballadora social
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LES MALALTIES MINORITÀRIES
Les malalties minoritàries són malalties greus, cròniques de baixa freqüència que
afecten a un percentatge molt baix de la població (inferior a 5 per 10.000
persones a la Unió Europea) cosa que fa que el coneixement envers elles a tots els
nivells sigui escàs.

<5 DE CADA 10.000 PERSONES
S’estima que hi ha més de 7.000 malalties minoritàries diferents, malalties que
afecten a totes les edats des de nadons fins a adults. Tot i que totes elles són
diferents i amb diferent simptomatologia afecten de forma semblant al dia a dia
dels afectats i familiars.

Prop del 80% d’aquestes malalties són d’origen genètic. Les altres causes poden
ser infeccioses, al·lèrgiques, degeneratives o proliferaries. Aquestes poden implicar
diferents òrgans i afectar a les habilitats motores, sensorials i neurològiques dels
afectats.

Origen de les Malalties
Minoritàries
Genètic

Altres causes
(infeccioses,
al·lèrgiques,
degeneratives o
proliferaries)
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LES ASSOCIACIONS MEMBRES 2017
La FECAMM durant l’any 2017 ha estat formada per 19 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 Fibrosi 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
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Associació d’Afectats d’Hipertensió Pulmonar
www.aahp.es

Associació d’Afectats de Siringomièlia
www.siringomielia.org

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
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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 X Fràgil
www.xfragil.cat

Asociación Española De Enfermos Vasculares
Hepáticos
www.aevh.org
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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/
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REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA I
ASSEMBLEA GENERAL DE FECAMM
La Junta Directiva de FECAMM ha mantingut reunions durant el 2017.
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.

31/01/2017

26/09/2017

02/03/2017

31/10/2017

18/05/2017

04/12/2017

27/07/2017

L’Assemblea General de la Federació es va reunir el dia 10 de juny de
2017 a la seu de Torre Jussana. 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 26 de maig de 2016.
2. Estat de comptes a 31.12.16. Presentació i aprovació, si s’escau.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, Memòria exercici 2016.
Presentació d’activitats 2017.
4. Presentació Pressupost 2017. Aprovació si s’escau.
5. Modificació de Junta Directiva.
6. Precs i preguntes.
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SERVEIS QUE OFEREIX FECAMM
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
Mutua).

de

Ajuda

•
Recolzament
(derivacions).

psicològic

• Foment
Associatiu.

moviment

del

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 2017 al centre de rehabilitació Fisiogràcia
i també s’han afegit el centre Corporación Fisiogestión i ARA Psicologia on
mantenim un acord de col·laboració amb l’objectiu d’arribar a més usuaris
que viuen a les rodalies (Sabadell, Rubí, Mollet del Vallès, Hospitalet de
Llobregat).
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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.
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.
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Servei de Treball Social
Aquest any 2017 gràcies a una 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”
comptem amb 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.
- Atenció, orientació i assessorament
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JORNADA ANUAL DE FECAMM
VII JORNADA
MINORITÀRIES

DE

LA

FEDERACIÓ

CATALANA

DE

MALALTIES

Dissabte 18 de novembre es va celebrar la VII Jornada de la Federació
Catalana de Malalties Minoritàries – FECAMM, al recinte de CaixaForum,
Barcelona.
La jornada es va obrir amb una taula de
benvinguda i presentació formada per la
Junta Directiva de FECAMM on van explicar
la seva tasca i testimoni com a membres de
FECAMM i afectats i afectades de Malalties
Minoritàries. Vam comptar amb la presència
i participació d’ Ana Mª Quintero,
Presidenta de FECAMM, amb Jordi Albesa,
Secretari de FECAMM, Héctor Alegría,
Tresorer de FECAMM, Antoni Cumeras, Vocal
de FECAMM, amb Mª Teresa Pereira. Vocal
de FECAM., Natalia Camacho, Vocal de
FECAMM, Bernardo Gámez, Vocal de
FECAMM i finalment la cloenda d’aquesta
primera taula la va fer la Iolanda Arbiol.
Directora de la Plataforma Malalties Minoritàries.
Posteriorment, va tenir lloc la segona taula, aquesta de caire
multidisciplinar-interactiva sota el
títol
“El
diagnòstic
i
després...??”. On es va parlar des
del moment del diagnòstic fins a les
problemàtiques que es van trobant
els pacients afectats per malalties
minoritàries. En aquesta segona
mesa va entaular una xerrada
interactiva, gestionada per una
moderadora que donà inici al
tema, entre afectats i familiars
d'afectats i especialistes. Aquesta
Primera taula Junta Directiva FECAMM.
taula va estar moderada per Maite
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Bartrolí membre de l’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH).
Vam comptar amb la presència i participació de la Sra. Maria Palacín,
Secretària Acadèmica Facultat de Psicologia de l’Universitat de Barcelona ,
amb la Dra. Teresa Vendrell, Àrea de Genètica Clínica i Molecular i Unitat de
Malalties Minoritàries Hospital Vall d´Hebron, amb la Dra. Esther Sánchez.
Presidenta de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad
(ANSSYD), amb el Sr. Manel Fontanet, Tècnic de l’Àrea del Medicament del
Servei Català de la Salut (CatSalut), i finalment amb la Sra. Maria Ramos,
Treballadora Social. Associació Catalana de Persones amb Malalties
Neuromusculars (ASEM).
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 la investigació, innovació,
recerca, comunicació, atenció i suport mutu.

Segona Taula Multidisciplinar-Interactiva
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Primera Taula. Junta Directiva de FECAMM

Segona Taula. Moderant la taula.

Segona Taula. Participació.

Roll-up associacions membres FECAMM

Alguns dels assistents
Algunes assistents i participants
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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 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.
Durant aquest any des de FECAMM hem assistit a totes les reunions
organitzades per la CAMM.

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
19

Plataforma de Malalties Minoritàries de la Universitat Autònoma de
Barcelona, 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 Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH)
del CatSalut
El CAMH és un òrgan d’assessorament al CatSalut que realitza una
avaluació tècnica dels medicaments hospitalaris, que integra aspectes
relatius a l’eficàcia, la seguretat i el cost. Addicionalment, proposa
recomanacions d’ús, accés i provisió harmonitzats dels medicaments que
s’han de presentar a la CFT-SISCAT per a la seva valoració.
Les seves funcions són:
1. Elaborar informes d’avaluació i propostes de criteris d’ús, accés i provisió
harmonitzats dels medicaments hospitalaris en l’àmbit del CatSalut, i també
la seva actualització. Quan sigui apropiat, els informes poden fer
referència a un grup de medicaments emprats per a una mateixa condició
clínica.
Les propostes de criteris harmonitzats han d’incloure recomanacions sobre:
a. El lloc en terapèutica, la pertinença del tractament i les condicions d’ús, en
base a l’anàlisi de l’evidència científica disponible i, quan s’escaigui, a
informació sobre prevalença de les condicions i la utilització de
medicaments en el nostre entorn.
b. Les condicions de provisió, així com propostes de sistemes específics d’accés
i prestació, basant-se en l’anàlisi de les dades d’eficiència, impacte
pressupostari i altres dades econòmiques disponibles i el posicionament
clínic.
c. Els criteris de seguiment, resposta terapèutica i èxit clínic.
2. Dur a terme el seguiment de la implementació dels criteris d’ús, accés i
provisió harmonitzats en condicions de pràctica clínica habitual mitjançant
els registres de les dades clíniques i administratives que siguin necessàries.
3. Assessorar la CFT-SISCAT sobre els diferents aspectes dels medicaments
hospitalaris.
20
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El CAMH inclou predominantment professionals clínics assistencials i experts
en l’àmbit del medicament. També compta amb experts en economia i
bioètica i amb representants de pacients. El Consell Assessor compta, a més,
amb un panell d’experts consultors designats en funció de la seva expertesa
en una àrea de coneixement rellevant al Programa.

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.

4a Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 2017
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DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES MINORITÀRIES
2017

Amb motiu del Dia Mundial de les 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, la Plataforma de Malalties Minoritàries i
Feder delegació de Catalunya) va organitzar la 10a edició dedicada
enguany a la recerca. La jornada va tenir lloc el dimarts 28 de febrer, a
l’Auditori de l’edifici Docent de l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues del
Llobregat).
Sota el lema “Amb
la
recerca
les
possibilitats
són
il•limitades” enguany es va voler posar èmfasi en la importància de la
investigació com a motor del canvi en el paradigma actual de les malalties
minoritàries.
Fem pinya, fem recerca
La jornada va començar amb la ponència amb la Dra. Silvia Leal,
experta internacional en e-lideratge, transformació digital i innovació;
seguida d’una taula amb alguns dels membres de la Comissió Assessora de
Malalties Minoritàries (CAMM) on es va presentar la primera Xarxa
d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUECs) de malalties cognitivoconductuals. La
segona part de la jornada va arrencar amb una taula dedicada a la
recerca bàsica i clínica, on s’abordaren diferents projectes dedicats a
aquestes patologies de baixa prevalença.
La Dra. Pilar Magrinyà, directora general de planificació en Salut de la
Generalitat de Catalunya, es va encarregar de lliurar a la cloenda els
reconeixements que la Comissió Gestora atorgà als professionals que han
destacat per la seva trajectòria i compromís professional a favor de les
Malalties Minoritàries.
22
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Vista sala Dia Mundial
Ponents Dia Mundial

Vista general sala
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ACTES ON HA PARTICIPAT FECAMM
Parlament de Catalunya en motiu del Dia Mundial
El passat 27 de febrer FECAMM , com a membre de la Comissió del dia
Mundial, i representants de diverses associacions d’Afectats, així com la
Plataforma de Malalties Minoritàries, vàrem reunir-nos al Parlament de
Catalunya, amb la Presidenta i diversos parlamentaris per fer palesa de la
necessitat d’avançar entre tots, amb la millora de la qualitat de vida i la
importància de la investigació.

Assistents: Comissió del Dia Mundial

Acte commemoratiu Dia Mundial de les Malalties
Minoritàries Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
El dia 2 de març, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona,
va realitzar un acte commemoratiu del Dia Mundial de les Malalties
Minoritàries on es va donar una visió resumida de les diverses activitats que
desenvolupen a l’hospital Germans Trias i Pujol i a l’Institut de Recerca
IGTP.
FECAMM va formar part de la taula presidencial, a l’ActeCommemoratiu
del Dia Mundia de les Malalties Minoritàries 2017.
24
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Jornada dedicada a les Malalties Renals Hereditàries a
l’Hospital de Sant Pau
Amb motiu del Dia Mundial del
Ronyó es va celebrar, el passat 20 de
març, la Jornada dedicada a les
malalties
renals
hereditàries.
L’esdeveniment va tenir lloc al Recinte
Modernista de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
A la primera part de la jornada es
va fer un abordatge de temes comuns
en cadascuna de les patologies renals
hereditàries que en formen part, els
medicaments orfes i l’accés a aquests,
el diagnòstic, així com la investigació
bàsica i clínica i l’important paper de
la gestora de cas. La segona part de la jornada, es va dividir en quatre
taules multidiciplinars paral·leles de les diferents malalties renals
hereditàries.
L’objectiu d’aquesta jornada ha estat el fet de crear un espai comú entre
els diferents professionals de la salut i pacients de diferents patologies
renals hereditàries on analitzar les necessitats, projectes de recerca i
abordatge en aquestes malalties conjuntament amb els afectats i les seves
famílies, esperant que fruit d’aquesta jornada amb interacció entre
professionals i pacients poder continuar millorant l’atenció, i la qualitat de
vida de les persones que viuen amb aquest conjunt de patologies.

Presentació de la primera Xarxa d’Unitats d’Expertesa
Clínica (XUEC)
El CatSalut ha designat la primera xarxa d’unitats d’expertesa clínica
(XUEC) d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya, dedicada a
l’atenció a les malalties cognitivoconductuals de base genètica en l’edat
pediàtrica. La xarxa comptarà amb tres unitats d’expertesa clínica (UEC)
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adscrites als Hospitals Parc Taulí de Sabadell, Sant Joan de Déu de
Barcelona i a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
En aquest sentit, el model
impulsa
una atenció
multidisciplinària
i
integrada. També
són
aspectes clau del model
el treball en xarxa i la
transferència
de
coneixement per a garantir la qualitat de l’atenció i l’acompanyament
de l’afectat i la seva família.
Les malalties cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica
son un grup de malalties minoritàries cròniques, d’origen genètic, que es
presenten en l’edat pediàtrica amb gran variabilitat clínica −presenten
trastorns del desenvolupament neurològic amb manifestacions motores,
cognitives (retard mental) i conductuals (ansietat, depressió, TDAH,
trastorns psicòtics i de la son, autoagressions, estereotípies, etc.)− i es
diagnostiquen a través de proves genètiques. Es tracta d’un grup nombrós
que inclou desordres minoritaris com la Síndrome del cromosoma X fràgil, la
Síndrome de Williams, la Síndrome de Down o les anomalies dels
cromosomes sexuals com la Síndrome de Klinefelter, la Síndrome de Turner i
Trisomia X, la Síndrome de Rett, la Síndrome d’Angelman, la Síndrome de
Noonan, la Síndrome de Prader-Willi, la Monosomia 22q11 o la Síndrome
de Sotos.

Primera trobada Nacional d’Associats de la A.E.V.H.
Hepàtics a l’Hospital Clínic

El dia 9 de maig del 2017 va tenir lloc , a l'Hospital Clínic de Barcelona, la
1a Trobada Nacional d'afiliats i amics de l'Associació Espanyola de
Malalties Vasculars Hepàtiques -(A.E.V.H). La trobada va ser un èxit,
complint totes les nostres expectatives:
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Assistència d'unes 45 persones, presentacions de la Direcció de
l'Hospital Clínic , de FECAMM i
també de Feder en nom de les
Associacions
de
Malalties
Minoritàries
a
Espanya
i
Catalunya , així com a exposicions
científiques
d'extraordinària
importància sobre les nostres
malalties, a càrrec dels Drs
especialistes i personal tècnicsanitari de l'Hospital Clínic.
Assistents
representants
de
les
Associacions de Malalties Minoritàries

VII Jornada del Grup de Malalties Minoritàries de
l’Adult a l’Hospital Clínic
La setena Jornada del Grup de Malalties
Minoritàries de l'Adult va tenir lloc el passat
2 de juny al Paranimf Campus Clínic de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
de la Universitat de Barcelona. Sota el lema
"dels aspectes bàsics a les unitats expertes",
es van tractar diversos temes en relació a les
malalties mitocondrials, la hipertensió portal
idiopàtica, els parkinsonismes atípics i els
reptes que suposen els nens sense diagnòstic.
A més, es va comptar amb la participació
d'associacions de pacients amb malalties
minoritàries, així com una taula rodona de
les ponències.

Programa Jornada

Reunió Comitè de Suport Candidatura EMA Barcelona
El passat 12 de juny va tenir lloc la primera reunió del Comitè de Suport
a la Candidatura de l’Agència Europea del Medicament (EMA) a
Barcelona, celebrada al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El grup
compta amb més de vuitanta professionals de destacada trajectòria en
camps com la sanitat, la recerca, la indústria farmacèutica o els mitjans de
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comunicació, així com expolítics, associacions de pacients, representants
d’universitats, organismes internacionals, patronals i sindicats.
El Sr. Antoni Cumeras Vocal de FECAMM i President de L'Associació
d'Afectats d'Hipertensió Pulmonar, és membre del Comitè de Suport
Candidatura EMA Barcelona. “Embaixador” de la candidatura de
Barcelona com a seu de l' Agència Europea del Medicament (EMA).

Jornada de Resultats i Impacte de la Recerca en Salut
La jornada “Resultats i Impacte de la Recerca en Salut”, va tenir lloc el
28 de juny 2017, a l’auditori de la Facultat de Medicina de la Universitat
de Barcelona.
Durant l’acte, es van presentar els informes de la Central
de Resultats de Recerca amb dades nominals dels instituts i centres de
recerca en salut dels anys 2014 i 2015 i dades de la Convocatòria PERIS
2016, així com el model d’avaluació responsable que ha desenvolupat
AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya).
Es va comptar amb la presència del Dr Russell Hamilton, Director de
Recerca i Desenvolupament del ‘Department of Health’ britànic (20042016), qui va ser una persona clau en la creació dels National Institute for
Health Research (NIHR), en la transformació de la recerca en el NHS
(National Health Service) i en la més ràpida translació dels avenços científics
en beneficis tangibles per als pacients. També va haver-hi la presència
del Sr Pavel V Ovseiko del NIHR Oxford Biomedical Research Centre, que
va explicar com es fa l’avaluació dels centres de recerca translacional
britànics.

Entrega de premis per la recerca durant l’acte.
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Dia Mundial de l’Esclerodèrmia

En motiu del Dia Mundial de l’Esclerodèrmia, que va tenir lloc el dia 29
de juny, al Recinte Modernista de Sant Pau, la Federació Europea
d’Esclerodèrmia.
En el context del Dia Mundial de l’Esclerodèrmia, la jornada va tenir per
objectiu establir un abordatge multidisciplinar entre malalts i professionals
implicats en el maneig de la patologia per poder donar respostes a
afectats, familiars i professionals, compartint els avenços en el diagnòstic de
la patologia i tractament.

Trobada d’Associacions de Pacients de Catalunya
El passat 30 de juny, va tenir lloc la Trobada d’Associacions de Pacients
de Catalunya, a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Aquesta trobada va ésser oberta a tots els representants de les entitats
de pacients de Catalunya de qualsevol àmbit (local, comarcal, provincial,
autonòmic, estatal) amb seu a Catalunya.
En el decurs de la trobada
es va treballar i debatre sobre
el present i futur de les
organitzacions de pacients al
nostre País i sobre els òrgans de
representació i la necessitat
d’establir
xarxes
de
col·laboració
entre
les
associacions de pacients de
Catalunya.

Fotografia de l’acte
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En la Trobada es va oferir la conferència “Pacients i Societat” a càrrec
de la Dra. Ma. Dolors Navarro, Directora de l’Institut Albert Jovell de Salut
Pública i Pacients de la UIC.

Conferència Malalties Minoritàries al Centre Cívic La Salut
FECAMM va estar present el passat 19 de setembre al Centre Cívic La
Salut, de Badalona. On es va celebrar la primera conferencia de malalties
minoritàries a nivell d’informar la ciutadania aquestes malalties, i possibles
símptomes que apareixen. Conferència organitzada per l’Associació de
Veïns del Turó d’en Cartig i a càrrec de l’Equip de l’Hospital Germans Trias
i Pujol amb la presencia del Dr. Guillem Pintos (Cap Pediatria, Hospital
Germans Trias i Pujol), el Dr. Jaume Coll (Neuròleg Neuromuscular and
Neuropaediatric ) i la Dra. Gisela Nogales (Neuromuscular and
Neuropaediatric Research | Neuroscience)
A més es va comptar amb la participació i testimoni de:
Sara Salinas (Secretària AELALD) Asociación Española de Lipasa Ácida
Lisosomal. Montse Serra (UEFH) Enfermedad de Huntington i Esther
Almendro de Behçet.
També es va fer entrega del total recaptat, a la Gala Benèfica.

Equip de l’Hospital Germans Trias i Pujol i representant
Associació de Veïns Turó d’en Cartig.
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Jornada Malalties Respiratòries Minoritàries

En motiu de la setmana internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopàtica,
el passat 20 de setembre va tenir lloc la jornada dedicada a Malalties
Minoritàries Respiratòries on FECAMM va estar present. Es va dur a terme
al Recinte Modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Es va fer
un abordatge de temes comuns en cadascuna de les patologies
respiratòries de baixa prevalença, com ara els medicaments orfes i el seu
accés, el diagnòstic, i l’abordatge multidisciplinar, on es va tractar el consell
genètic, la fisioteràpia, transplantament i la necessitat de la gestora de cas.
Posteriorment, un equip multidisciplinar i inter-hospitalari va abordar
temes sobre com millorar el diagnòstic, investigació bàsica i clínica, i
tractaments, entre d’altres.
L’objectiu de la Jornada va ser crear un espai comú entre els diferents
professionals de la salut i pacients de diferents Malalties minoritàries
respiratòries on analitzar, conjuntament, les necessitats, projectes de recerca
i abordatge en aquestes malalties per millorar el seu coneixement i la
qualitat de vida dels pacients.

Ponents a la Jornada de Malalties Respiratòries
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ACTES SOLIDARIS A FAVOR DE FECAMM
Recaptació Solidària del RCD Espanyol
El passat 26 de febrer, RCD Espanyol mediant el conseller delegat de
l’entitat, Ramon Robert, va fer entrega a la presidenta de la ‘Federació
Catalana de Malalties Minoritàries’ (FECAMM), Ana Quintero,
acompanyada per Anna Esquerdo, d’un xec per valor de 4.000 euros
recaptats en la passada edició de la Running 1900 que es va celebrar el
13 de novembre. Ana
Quintero en nom de
FECAMM ha mostrat el seu
agraïment per aquest gest
del club que va decidir
donar els diners recaptats a
aquesta organització.
Des de FECAMM volem
agrair el compromís amb les
malalties minoritàries.
Entrega del xec de la donació a FECAMM

Donacions de RUN4US
Des de FECAMM us volem donar les gràcies pel vostre recolzament i
col·laboració en donar visibilitat a les malalties minoritàries.
Gràcies a les donacions
rebudes a través de la
plataforma Mi Grano de
Arena, les quals sumen un
total
de
1.105,75€,
FECAMM ha pogut reforçar
el
servei
d’atenció
personalitzada, divulgar i
fomentar el coneixement de
les malalties minoritàries.
Run4Us i FECAMM en l’entrega del donatiu
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Donatiu de Corre solidaris
El passat dia 10 de juny i en motiu de la 10a Cursa de Sant Joan Despí,
abans de la sortida, l’Associació Corre Solidaris va fer entrega a FECAMM
d’un donatiu per valor de 2232€, dels diners que varen recaptar fins el
març del 2017. Les 3 causes per les quals van recaptar fons varen ser:
“FECAMM”, “Proyecto Pol” i “El Diario de Sofia y Sara”.
La recaptació total de Corre
Solidaris va ser de 12.836€, que
es van distribuir entre les 3
causes. Estem molt agraïts per la
seva tasca, i alhora de la
oportunitat que amb aquests
diners ens permet d’ampliar el
número
de
sessions
de
fisioteràpia, per les persones
afectades
d’una
malaltia
minoritària. Gràcies a tots per
aquesta ajuda.

Moment de la donació del xec a la Presidenta de
FECAMM Ana Quintero

33

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
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