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ESPAI RETT
13/02/2021 Webinar a càrrec d’Eduardo
Brignani, psicòleg de l'Associació, en què es van
tractar qüestions referides a "Les emocions":
Sabem gestionar les emocions? Com ens afecten les
emocions negatives en temps de pandèmia? ..
20/03/2021 Webinar de Maria Traid, logopeda especialitzada en CAA (Comunicació Augmentativa Alternativa) de l'Associació, on es mostren
diferents “Pautes per millorar la comunicació
en nenes Rett”. En aquesta Webinar, Maria
presenta les recentment publicades “Guies de comunicació de la Síndrome de Rett per a terapeutes i
educadores”, creades per un grup internacional
coordinat pel Rett Expertise Centre NeartherlandsGKC i la traducció del qual ha anat a càrrec de
l’Associació espanyola i catalana de la síndrome de
Rett (AESR i ACSR).

17/04/2021 Webinar a càrrec d’Àngels
Ponce, terapeuta familiar que va col·laborar
amb l'Associació, ens va oferir un seminari
d'índole personal titulat “Cuidar-se per
cuidar” on tractava sobretot de la
importància de cuidar-se d'un cuidador, ja
que, com a famílies amb una persona gran
dependent, la nostra tasca de cuidadors és
constant.
15/05/2021 Segona webinar a càrrec
d’Eduardo
Brignani,
psicòleg
de
l’Associació. En aquest seminari web, es va
treballar sobre un “Taller de germans”.
19/06/2021 Webinar a càrrec de Judit
Castro, treballadora social de l'Associació,
en què es va explicar detalladament les
"Ajudes a les quals podem acollir-nos
les famílies", com les PUA o les beques
MEC.
En aquesta Webinar, s'anuncia que s'ha
creat un nou Servei de Cita Prèvia a la
pàgina web de l'Associació perquè els socis
puguin sol·licitar suport psicològic amb
Eduardo Brignani o per demanar visita
amb la treballadora social Judit Castro.
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TERÀPIES I ASSEMBLEA
19/05/2021
Obertura de la 7a convocatòria d’Ajuts per a teràpies 2021
Aquest any s'han concedit a les nostres famílies un total de 31 ajuts per a teràpies. Els tipus
de teràpies a què els nostres socis destinen els darrers ajuts han estat: Fisioteràpia
Neurològica (16 famílies), Hipoteràpia (9 famílies), Aquateràpia (2), Estimulació sensorial i
psicomotricitat (3 famílies) i Teràpia orofacial (1).
20/05/2021
Enquesta sobre les teràpies per als nostres usuaris
Vam enviar a les famílies que participen en les teràpies de l'Associació un qüestionari que
tenia com a finalitat conèixer el grau de satisfacció dels nostres socis, així com conèixer
aspectes de millora.
El resultat general de l'enquesta va ser molt positiu, ja que 26 famílies van respondre al
qüestionari ajudant-nos a conèixer les impressions sobre les teràpies que actualment
impartim: teràpia amb gossos, comunicació per la mirada i música. També aprofitem
l'enquesta per avançar l'estrena de les sessions especials d'ART a càrrec de @artepaliativo.
12/06/2021 (de 10:00 a 11:30 horas)
Reunió fi de curs de teràpies
Noelia i Paula van fer una presentació PPT juntament amb un resum de les teràpies
realitzades a l'Associació durant el curs 2020-2021. També van explicar als socis reunits, la
previsió de teràpies que es faran durant el curs 20212022. Al final de la reunió van atendre els diferents
suggeriments i van resoldre tots els dubtes i consultes
plantejats pels assistents.
12/06/2021 (de 11:30 a 14:00 horas)
Assemblea anual de l’Associació
S'ha realitzat el dia 16 de juny l'Assemblea Anual de
l'ACSR, aquesta vegada virtualment, via Zoom.
Prèviament, s'ha fet una reunió per valorar les teràpies.
El nostre president David Luna va explicar amb tot
detall tot allò que ha passat des de l'última Assemblea
de l’any 2020: avenços en les investigacions finançades
per FINRETT, accions de l'ACSR i dels nostres socis,
estat de comptes, etc.

