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CARTA DEL PRESIDENT
Aquest any 2020 ha estat un any molt difícil degut a la pandèmia que hem viscut i
que encara vivim. Ha estat tot un repte poder seguir ajudant a les famílies amb
aquest nou escenari que ens ha tocat viure. Teníem clar des de l'Associació que
malgrat totes les dificultats que havien, no ens podíem aturar i havíem de seguir
endavant perquè l´ ACSR no deixés d'estar al costat de la seva gent.
Ens hem centrat en un conjunt d'iniciatives, que encara que fos telemàticament,
ens donés l'opció d'estar al costat de les nostres nenes Rett, mantenint els
projectes de les teràpies que són tan importants per a elles. A més a més, hem
iniciat el projecte de lecto-escriptura on han participat un primer grup de nenes.
Vull agraïr l'esforç de totes les persones tant a nivell organitzatiu com als propis
terapeutes que ho fan possible, així com l'acceptació per primera vegada d'una
carta compromís entre famílies i associació per fer que el compliment de les
teràpies sigui el màxim possible, recordant que és on destinem la major partida
dels recursos econòmics.
Una altra de les prioritats que ens vam marcar com a Junta, era clarificar i millorar
l'organització interna a nivell de registre i documentació de tot el que fem. En
aquest sentit hem avançat en alguna d’elles: l’execució d'una auditoria de
comptes, l'actualització de tota la informació necessària, s'ha realitzat una
enquesta a tots els socis i sòcies, s'ha actualitzat els càrrecs de la Junta, s'ha fet
més accessible el nostre web, o fins i tot, poder optar a tenir el certificat com a
associació transparent i de bones pràctiques que atorga la Fundació Lleialtat,
iniciativa que ens ha d'obrir portes a la recerca de fons, no només a nivell públic
sinó també privat.
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CARTA DEL PRESIDENT
Seguim treballant en altres tasques per aportar valor a l'entitat. Hem digitalitzat a
través de la newsletter les iniciatives trimestrals que tenim per compartir amb
vosaltres d'una manera àgil i visual, hem traduït a l'castellà les guidelines
europees sobre comunicació i seguim apostant per co-finançar projectes dins de
Finrett.
Ha estat un any més complicat a nivell de recaptació. Hem patit retallades d’
ajudes públiques, a més de la nul·la possibilitat de realitzar accions solidàries
presencials i que ens ajuden molt a l`hora de recaptar fons. Malgrat tot això, hem
aconseguit demostrar que es poden fer concerts musicals online com el vermut
solidari que va ser tant un èxit d'assistència com de recaptació. Actualment, l’
ACSR està en una bona situació financera, sent gestionada de la millor manera
possible per tal d'assegurar la possibilitat de continuar fent coses encara que
existeixin anys complicats com el present i mirar el futur amb optimisme.
Afrontem el futur amb ganes de millorar la qualitat de vida de les nostres nenes,
qualsevol iniciativa o ajuda que algú vulgui aportar a l’associació serà ben rebuda.
TOTHOM té la possibilitat de sumar i aportar tant com cregui. Al cap I a la fi, és
responsabilitat de tots seguir fent de l'ACSR la nostra gran família que tant volem.

David Luna, President de l' ACSR
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ASSEMBLEA
El dissabte 4 de juliol es va celebrar l'Assemblea Anual de l'ACSR, aquesta
vegada de manera virtual, via Zoom. I prèviament, es va realitzar per primer cop
una reunió oberta per a tots els socis i sòcies que en facin ús de les teràpies per a
valorar el grau de satisfacció que tenen de les teràpies ofertades durant tot el curs.
Les famílies han tingut la possibilitat de proposar millores, suggerir canvis i donar
les seves opinions sobre aquestes teràpies. Tot el que es va dir a la reunió ens
permet a la Junta valorar les necessitats de les nostres famílies i poder adequar
cada vegada més els serveis terapèutics que l’ ACSR presta a les famílies
associades.
L’Assemblea ha abordat temes com l'aprovació de l'acta anterior i renovació dels
membres de la Junta, així com els seus càrrecs. També s’han presentat els
comptes de 2019 i els pressupost previst per al 2020. S’ha actualitzat tota la
informació sobre les investigacions dutes a terme a través de FINRETT, així com
les activitats realitzades durant l’any.
Altres temes tractats han estat l'actualització de la nostra base de dades gràcies a
una enquesta posada en marxa o la nostra presència a les xarxes socials. També
hi ha hagut temps per aprovar la migració de la revista a una Newsletter
trimestral, així com la situació de les Guies de comunicació impulsades des de
Rett Holanda.
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PROJECTES QUALITAT DE VIDA
TERÀPIES
Durant el curs, s'ha comptat amb 6 noves famílies que han gaudit de les teràpies.
Per tal de vetllar pel bon funcionament de les mateixes, s'ha posat en marxa una
carta de compromís que ha de ser emplenada i signada per les famílies que hi
participen.
La carta, s'anirà enviant a les famílies a l'inici de cada curs en el cas que hi hagi
alguna modificació important o siguin una nova incorporació. Les teràpies
impartides han estat:

Comunicació
Aquest any 2020 el projecte s'ha incrementat creant una ramificació dins el
treball amb el Tobii i una major dotació de professionals per donar suport a les
necessitats logístiques tant físiques com a nivell material. Les logopedes a
càrrec han estat: Maria Traid, Judith González i Silvia Gómez.
El treball de eyetracking mitjançant el Tobii continua realitzant-se de forma
presencial i virtual, s'han atès a un total de 10 persones usuàries. Es van
realitzar de forma presencial les sessions tant quinzenal, com mensualment.
De forma virtual, hi ha hagut seguiment per part de les logopedes. S'han ofert
aproximadament 100h durant aquest curs.
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PROJECTES QUALITAT DE VIDA
Al mes d'octubre va començar una prova pilot d'un mini projecte de
Lectoescriptura dins de les usuàries d’edat infantil a través d'una sèrie de
contes prescrits per anar treballant tant en les sessions com donant-li
continuïtat a nivell domiciliari per part de les famílies. En aquest projecte han
participat un total de 5 persones usuàries i al tractar-se de la primera presa
de contacte s’han atès a nivell domiciliari amb una periodicitat quinzenal,
oferint un total de 30h d'atenció directa.

Teràpia amb gossos
És el segon any d'aquest projecte a càrrec d’ Itacan i han participat un total de 6
persones usuàries.
Les teràpies han anat a càrrec de 3 terapeutes: Patricia Sánchez, Carlota Blanch i
Diana Hernández.
Donades les característiques d'aquesta teràpia i a causa de la pandèmia només
s'ha pogut oferir aquesta teràpia en l'inici de l'any 2020 i en l'últim trimestre del
curs, amb un total de 30h de sessions aproximadament.
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PROJECTES QUALITAT DE VIDA
Música
L'Associació Ressò de Musicoteràpia és l'encarregada des de fa anys d'oferirnos aquesta magnífica teràpia que cada any creix en magnitud. Aquest any, s'ha
donat més cobertura de forma presencial, incorporant un nou terapeuta. I donada
la situació de pandèmia, nombroses famílies s'han decantat per seguir la teràpia
de forma virtual. Les persones usuàries totals d'aquest projecte han estat 18 (12
de forma presencial al Centre Cívic Can Felipa, 3 de forma virtual i a 3 persones
usuàries se'ls ha atès a nivell domiciliari).
La periodicitat de les sessions de musicoteràpia varien: algunes s'han impartit de
forma setmanal i altres de forma quinzenal. Les hores que s'han destinat a teràpia
han estat aproximadament de 150 impartides al llarg de el curs lectiu de l'2020.
Els terapeutes implicats són: Núria Bonet, Carles Geli, Àngels Baraut i Raül
Hernandez.

Ajudes individuals
El 15 de juliol es va tancar el termini per a la sol·licitud de les Ajudes individuals
que atorga l’ ACSR, perquè les afectades amb SR puguin desenvolupar teràpies
de foment a l'autonomia i ajudar així als seus familiars a la sobrecàrrega
econòmica que suposen aquestes teràpies. Aquest any, gràcies a donacions i
subvencions, s'han destinat 14.000€ que han anat a parar a les 28 ajudes
individuals concedides. L’ ACSR ha cobert 296 sessions i les teràpies més
utilitzades han estat: fisioteràpia, hipoteràpia i aquateràpia.
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PROJECTES QUALITAT DE VIDA
SUPORT PSICOSOCIAL
Xarxa de voluntariat
L'Associació compta amb un xarxa de persones voluntàries a través de la qual
ofereix atenció i ajuda a les famílies al llarg de l'any, sobretot en aquelles activitats
que realitzem i per a les que necessitem un suport de supervisió i cura per a durles a terme.

Pla d’acollida
Així mateix, quan una família contacta amb nosaltres al fer-se soci, mantenim una
primera conversa en la qual presentem l'Associació i els informem sobre tots els
serveis que com a associació oferim, les activitats que realitzem, etc. En aquest
sentit, cal destacar el suport psicològic que des de l’ACSR donem als nostres
socis i sòcies. Com Associació que agrupa famílies en què un membre pateix una
malaltia rara el suport psicològic davant d'aquest diagnòstic es fa encara més
indispensable.
És per això, que des de fa anys comptem amb el servei que ofereix Eduardo
Brignani, Psicòleg llicenciat per la UCA de Buenos Aires, Argentina i pel Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya. La seva ajuda a les famílies compren des del
com afrontar un diagnòstic, oferir a les famílies eines per conviure en una nova
realitat, així com oferir les pautes i suports necessaris a les famílies de les
usuàries en el seu dia a dia.
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PROJECTES QUALITAT DE VIDA
SUPORT PSICOSOCIAL
Enquesta
Al 2020 es va posar en marxa una enquesta telefònica sobre l’ ACSR, l'objectiu és
tenir informació actualitzada dels nostres socis i sòcies per tal de cobrir millor les
seves necessitats reals. Es van realitzar el 90% de les trucades telefòniques i
després de la trucada, es va fer arribar als nostres socis una enquesta sobre l’
ACSR via correu electrònic. Les respostes van ser recollides al costat de
l'actualització de la base de dades de la ACSR.

Guies de Comunicació
Durant l'any 2020 s'han treballat les Guies de Comunicació en individus Rett,
que inclouen 268 afirmacions i recomanacions relacionades amb:
Drets de la persona.
Creences i actituds de les parts en la comunicació.
Coneixement professional i treball en equip
Característiques i impacte en la comunicació.
Estratègies per optimitzar la participació.
Diagnòstic / Valoració.
Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA).
L’ACSR i l’AESR estan immerses en la traducció del projecte finançat per
Rettsyndrome.org i coordinat pel Centre Especialitzat en Rett d'Holanda- GKC per
crear unes GUIES per ajudar i donar suport al desenvolupament de les habilitats
de comunicació en individus Rett perquè els cuidadors i professionals puguin
trobar informació actualitzada i adequada que els permeti desenvolupar els seus
coneixements i aprofitar al màxim la seva experiència.
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PROJECTES DE QUALITAT DE VIDA
TREBALL EN XARXA
Convenis educatius
S'han mantingut els convenis de col·laboració amb els 10 centres d'educació
especial i residències a Catalunya i el Departament d'Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya per garantir l'atenció i la cura específica de les
persones amb la síndrome de Rett:
Associació Esclat (Barcelonès)
Fundació Nexe (Barcelonès)
Fundació L'Espiga (Penedès)
.

Fundació Atendis (Vallès Occidental)
AMPANS (Bages)
Fundació el Maresme (Maresme)
Fundació Àuria (l'Anoia)
Associació AREMI (Lleida)
Consorci Sant Gregori (Girona)
Associació APPC (Tarragona)

Convenis centres sanitaris
.

De la mateixa manera, s'ha seguit treballant amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, l'Hospital Sant Joan de Déu (per edat pediàtrica) i
l'Hospital de la Vall d'Hebron (per a majors de 18 anys) per tal d'disposar d'un
centre sanitari de referència a Catalunya per a les nenes / dones Rett on garantir
una atenció sanitària durant totes les etapes de la vida i procurar un diagnòstic
precoç.
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PROJECTES DE QUALITAT DE VIDA
TREBALL EN XARXA
Esdeveniments Rett a l'Hospital Sant Joan de Déu
Han tingut lloc les terceres Jornades d'actualització de la Síndrome de Rett a
càrrec de l'HSJD, que va abordar temes diversos, englobats en tres grans blocs:
Clínica, Teràpies i Recerca.
Al mes d'abril va tenir lloc un webinar a càrrec de la HSJD sota el títol: "Com
seguir cuidant a les afectades de Rett en temps de coronavirus". Tanmateix i
per iniciativa de l’ ACSR, durant el mes d'abril, la neuropediatra Mar O Callaghan
va poder resoldre els dubtes que les famílies van plantejar sobre la cura a les
afectades en temps de pandèmia.

Rett Europa
El 21 de Novembre de 2020 es va realitzar l'Assemblea Anual de l'RSE Rett
Association Europe, seguim mantenint la nostra presència i representació en
totes les assemblees i també, encara que de manera virtual, a l'assemblea anual
2020.
Aquesta reunió va donar lloc a la renovació de tots els càrrecs de la junta de
l'RSE, i ha situat el focus del seu treball en la consulta a tots els seus membres
per reorientar els seus objectius i els esforços comuns.
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PROJECTES DE QUALITAT DE VIDA
L'objectiu principal de l'RSE és fomentar la cooperació entre membres, gestionar o
donar a conèixer iniciatives finançades per fons europeus, construir una base de
dades comuna i ajudar els països amb poca o cap experiència en Rett a formar les
seves pròpies associacions.

9è Congrés Internacional RETT
L'esdeveniment bianual estava previst que fos durant el mes de setembre de 2020
a Austràlia, però va haver de ser suspès, sent la seva nova data prevista
Setembre de 2022 a Gold Coast, (Austràlia).
No està clar que es pugui dur a terme en la data prevista el proper any segons
comentaris del seu organitzador Claude Buda, director de Rett Syndrome Austràlia
durant el fòrum mundial virtual d'associacions de Rett celebrat virtualment el 21 de
maig d’ aquest any, el qual també va assistir l’ ACSR.
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PROJECTES DE QUALITAT DE VIDA
RETT INTERNACIONAL

PROJECTES D'INCLUSIÓ
DIVULGACIÓ
Newsletter
Estrenem newsletter al mes d'abril. La seva periodicitat és trimestral i recull les
novetats que considerem interessants a traslladar als nostres associats, així com
una agenda que els permeti estar a el dia dels esdeveniments que tindran lloc al
següent trimestre. La newsletter la fem arribar a les nostres bases de dades via
correu electrònic, ja que només compta amb versió digital.

Xarxes socials
En Instagram hem arribat als 500 seguidors i vam sumar un total de 231
publicacions. A Facebook tenim 1329 seguidors, 63 publicacions i una mitjana
d'interacció de: 9 - 11 reaccions per publicació. A Twitter sumem ja 400 seguidors.
Seguim nodrint el nostre canal de Youtube, així com la nostra pàgina web, en la
qual constantment fem millores, com la inclusió d'una opció per a donacions.
Así como nuestra página web, en la que constantemente hacemos mejoras, como
la inclusión de una opción para donaciones.

Som notícia
L'Associació va aconseguir una gran visibilitat gràcies a la potent cobertura que
nombrosos mitjans de comunicació van donar a la producció i estrena del
documental sobre la Síndrome de Rett. A més, arran del dia internacional de les
malalties rares, celebrat el 29 de febrer, vam aconseguir repercussió en diversos
mitjans de comunicació.
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
A continuació incloem diversos links als articles i programes de ràdio i televisió, els
quals se'ns va fer ressò de la nostra tasca i vam donar a conèixer més la malaltia:

LA VANGUARDIA Portada secció VIVIR
EL CORREU Extens article secció SOCIEDAD/SALUD
RÀDIO 4 En directe // De boca a orella
CADENA SER Entrevista en Directo "A viure que són dos díes"
COPE La mañana de Cristina
LA SEXTA Informatiu migdia y nit
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
DOCUMENTAL
El Documental audiovisual "Les nenes contra el gegant" va començar una ronda
d'estrenes per diferents ciutats de tot l'Estat, fins que la pandèmia no va permetre
seguir endavant amb el pla traçat. A les estrenes de 2019 a les ciutats de BILBAO
i BARCELONA, el 2020 es van sumar dos noves estrenes:
A MADRID es va estrenar el 29 de febrer, amb motiu del dia mundial de les
malalties minoritàries. L'estrena es va dur a terme en Espai Rastre, que ens va
cedir amablement les seves sales. La periodista Aloña Velasco, directora de
"A Viure País Basc" de la SER, va ser la conductora de l'esdeveniment.
A GIRONA es va estrenar el 5 de setembre a l'Espai CaixaBank, l’ entitat ens
va cedir l’espai. Albert Falgueras antic president de l’ ACSR, ens va oferir el
seu suport perquè l'estrena a la ciutat catalana fos un èxit.
L’ ACSR va recaptar un sumar un total de 9.300 €. Els fons van ser recaptats a
través de la venda d'entrades a la plataforma entradium.com que ens va donar
suport de forma solidària en la gestió de les entrades.
La quantia recaptada va anar a parar a les teràpies que l'Associació ofereix a les
seves sòcies (5.025 €) i a la investigació científica de la malaltia de Síndrome de
Rett a través d'FINRETT (4.275 €).
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
DOCUMENTAL

PROJECTES D'INCLUSIÓ
ESDEVENIMENTS VIRTUALS
Vermut + Concert
A causa de la pandèmia, aquest any no hem pogut posar en marxa el nostre ja
tradicional sopar solidari Rett. Però no volíem deixar passar l'oportunitat de reunirnos un any més a tota la família Rett, encara que fos de manera virtual.
Així que des de la Junta de l'ACSR vem impulsar un esdeveniment solidari virtual,
que va consistir en un vermut solidari a càrrec de l'empresa Espinaler i un concert
de la mà de la compositora catalana Maria Jacobs, va cantar tant cançons
pròpies i altres grans temes, com el mític Imagine, de John Lennon. Va tenir lloc el
dia 13 de desembre i es va celebrar a través de Youtube. L’ iniciativa va ser un
èxit rotund amb més de 200 entrades venudes a través de la plataforma
entradium.com, que ens va donar suport de forma solidària en la gestió de les
entrades.
L'Associació va recaptar un total de 10.000 € que van anar a parar directament a
les beques que anualment destinem a les nostres associades, perquè puguin
realitzar les seves teràpies.
Les empreses que han col.laborat en aquest esdeveniment han estat: Dream
Mentor, Clínica Dental Valldoreix, Viçens Piera, Grup de Gestors i Bazar el
Regalo.
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
Concert familiar
El divendres 1 de maig, dia del treballador vem celebrar un concert virtual per als
nostres socis i sòcies a través de l'ZOOM de l’ ACSR.
El concert va anar a càrrec de la Associaciò Ressó Musicoteràpia, que
s'encarrega de les teràpies de música que l'ACSR posa a disposició dels seus
socis i sòcies al Centre Cívic de Can Felipa.
El concert va ser tot un èxit d'assistència, reunint a un nombrós grup de famílies
associades. Tant les afectades per la Síndrome de Rett com els seves famílies
van gaudir d'una hora de bona música, de la mà dels seus terapeutes habituals:
Núria Bonet, Carles Geli i Àngels Baraut.
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
VERMUT SOLIDARI

PROJECTES D'INCLUSIÓ
ALTRES INICIATIVES SOLIDÀRIES
A causa de la pandèmia, aquest any no hem pogut participar a la Regata Carla, ni
tampoc hem pogut estar presents per primera vegada a l'American Cars de la
localitat costanera de Platja d'Aro tal com estava previst, ni s'ha pogut realitzar la
nostra ja tradicional Passetjada pel barri del Poble Nou amb les famílies i amics de
la ACSR.
No ha estat possible tampoc la celebració de la 5a edició de la Rett Race, un
esdeveniment esportiu solidari que cada any posen en marxa els nostres socis
Fali i Felipe amb la major de les il·lusions, per recaptar fons per a la investigació
de la malaltia. No obstant això, de forma virtual i en la data en que s'havia de
celebrar l'esdeveniment, Fali i Felipe van llançar una iniciativa en què els
participants d'altres edicions pujaven a les xarxes socials les seves fotografies
amb les samarretes de les passades edicions donant suport així a les afectades
per la Síndrome de Rett.
L’ imaginació ha permès que altres iniciatives hagin estat possibles, com la que ha
posat en marxa el Banc Sabadell a través de Cristina Sales Herrera, neboda de
Paco Joan i Ana María Herrera, membres de l’ACSR: l'esdeveniment esportiu
virtual #NosMovemosPorElRett .
Per cada participant que pujava una foto / vídeo practicant esport a les xarxes,
BancSabadell donava 20€ a l’associació. Un cop finalitzat l'esdeveniment, es van
recaptar un total de 2.620 €.
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
ALTRES INICIATIVES SOLIDÀRIES
La marca de roba de nens i nenes Santa Barbara BCN va llançar a la venda unes
diademes solidàries a favor de Rett. Santa Barbara BCN, que compta amb botiga
pròpia a la localitat costanera de Sitges, va fer la donació del recaptat en favor de
les teràpies de les nostres sòcies.
Al mes d'octubre, mes de la conscienciació de la Síndrome de Rett, la façana de
l'Ajuntament de la localitat de Sant Boi de Llobregat es va tenyir de color morat,
el color que ens representa. L'Ajuntament de Sant Boi volia mostrar així la
solidaritat d'aquest consistori del Baix Llobregat amb les afectades de Rett i les
seves famílies.
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PROJECTES D'INCLUSIÓ
Altres iniciatives solidàries

PROJECTES DE RECERCA
FINRETT:
Els dos projectes de la 1a convocatòria segueixen el seu curs:
Equip que lidera la doctora Sònia Guill (Fundació Josep Carreras)
Equip de la investigadora Carmen Agustín Pavón (Universitat de València)
Seguim apostant per la investigació, per això aquest any 2020, tot i les dificultats
per recaptar fons, les dues associacions que formem Finrett hem fet l'esforç de
llançar una nova convocatòria, la segona, amb un pressupost total de 27.000 €.
El projecte finalista que ha rebut aquesta quantitat ha estat: "Utilització de cèl·lules
mesenquimals (CMM)

per rescatar defectes funcionals en Rett". A càrrec de

Salvador Martínez Pérez de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, Alacant.
Com a model cel·lular utilitzen cèl·lules mare derivades de lligament periodontal /
polpa dental humana de pacients amb síndrome de Rett, perquè són fàcils
d'obtenir i de diferenciar en neurones. Les cèl·lules mare adultes més
prometedores en medicina regenerativa i teràpia cel·lular són les CMM causa de
les seves propietats úniques, ja que poden migrar dins el cos cap a àrees de dany
i no desencadenen una reacció immunitària després de ser trasplantades.
A més, això els permetrà generar l'únic biobanc espanyol de cèl·lules mare de
cresta neural que estaria disponible per a la comunitat científica i pacients donants
que podrien, en el futur, rebre teràpia gènica i / o cel·lular.
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PROJECTES DE RECERCA
FINRETT

RECURSOS ECONÒMICS
Aquest any 2020 hem reduït la línia de despeses i ingressos dels any anteriors
degut a la situació pel COVID-19.
En quan els ingressos, han estat un total de 81.312,98€ dels quals el 41% són
fons propis i donacions de l’entitat obtinguts de la següent manera:
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RECURSOS ECONÒMICS
Les despeses han estat un total de 65.782,54€ destinant el 70% de forma directe
a l’objecte fundacional i repartides de la següent manera:
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L' ACSR
L'Associació Catalana de la Síndrome de RETT neix l'any 1994, motivada per un
grup de famílies amb filles amb la síndrome de RETT, per tal de millorar la qualitat
de vida i la inclusió de les dones afectades i les seves famílies en totes les àrees
d'actuació i en àmbit autonòmic. Declarada d'Utilitat Pública des de 2013.
Actualment la formen 186 persones sòcies, pares i mares amb filles amb la
Síndrome de Rett.

OBJECTIUS
Els nostres objectius bàsics són:
Oferir acollida i ajuda a les famílies que han estat diagnosticades
Donar visibilitat a la malaltia minoritària i a la seva problemàtica procurant un
diagnòstic precoç i millor inclusió
Promoure qualsevol acció de millora en el tractament i cura d'aquesta difícil
malaltia.

JUNTA
President: David Luna
Vicepresident: Rafa de Oza
Tresorera: Rosa Campos Requena
Secretari: Miguel Ángel Molina
Vocals: Noelia Fernández, Raquel González-Pinto i Paula Bolzani
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L' ACSR
QUÈ ÉS LA S. DE RETT?
És una malaltia de l'neurodesenvolupament que no és evident en el moment del
naixement i es manifesta durant el primer i segon any de vida.
Tot i ser una malaltia minoritària, afecta més de 3.000 nenes i dones al nostre
país i a dia d'avui NO existeix una cura.

COM AFECTA?
Les ordres de el cervell no arriben correctament a les diferents funcions de el cos i
genera una discapacitat severa d'entorn a un 75%, que és persistent i progressiva.
Comporta anul·lació del llenguatge i de la coordinació motriu, així com retard
mental greu o sever i estereotípies a les mans, entre d'altres moltes afectacions.
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COL·LABORADORS
ENTITATS I EMPRESES
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COL·LABORADORS
ENTITATS EN XARXA
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GRÀCIES !
Presentar la Memòria 2020 ens fa ser conscients el volum d'esdeveniments,
teràpies, convenis ... que hem aconseguit tirar endavant en un dur any.
Des d'aquí, el nostre agraïment a totes les persones que han col·laborat
solidàriament amb nosaltres al llarg de l'any 2020. Perquè gràcies a la suma de
tots els esforços, hem estat capaços d'assolir els objectius que ens vam marcar i
entre tots, tirar endavant aquest apassionant projecte.

MEMÒRIA 2020

