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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

La força de les famílies
Tots el pares Rett sabem el que és el dia a dia de les nostres filles. Una lluita constant perquè
tinguin la millor vida possible. Tot un conjunt de coses, totes elles necessàries, que permeten que
tant les filles com les famílies tinguin una existència d’allò més normal.
Els pares ho fem possible, i per això combinem els nostres quefers diaris amb una tasca
suplementària constant que és la lluita pel seu benestar.
És aquí on apareix una figura important, que acull tots els neguits de totes aquestes persones i
ajuda, de forma desinteressada, a que la nostra normalitat quotidiana sigui més fàcil. És la força de
les famílies per treballar plegades, per compartir i comprendre els problemes, i aconseguir
conjuntament fites comunes.
Aquesta força ja fa 25 anys que dura i es diu Associació Catalana de la Síndrome de Rett. I com tot
allò que és viu, parteix del no res, es fa gran, es consolida i continua creixent i fent-se més potent.
Han passat molts pares per les diferents juntes que han treballat i han construït el que avui tenim.
Particularment estic molt orgullós del que hem aconseguit aquest darrers anys. Consolidar el cor
de l’Associació i fer que el pares s’impliquin en la gran tasca de fer més fàcil l’esforç diari de
les nostres filles.
Avui l’Associació, malgrat la seva mida petita, fa un gran treball per desenvolupar una gran quantitat
de teràpies que fan que les nostres nenes i dones estiguin el millor possible avui, en espera d’un
demà que ens aporti una altre perspectiva. I així ha estat i és reconegut des de fora del nostre
col•lectiu. Evidentment, sense oblidar altres temes importants que envolten la malaltia, com ara el
suport a la recerca.
Vull felicitar als presidents que van treballar prèviament aportant el seu esforç, i per descomptat, a
totes els membres de les diferents juntes que no han tingut horaris perquè això sigui un fet.
Un grup petit de pares hem aconseguit grans coses, i això ens fa grans a nosaltres i a les
nenes i dones Rett.
Gràcies a tots ells podem desitjar un feliç vint-i-cinquè aniversari a l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett.
Les persones passem i les institucions es queden enfortides. I per mi és un orgull veure com les
noves generacions de pares milloraran, pel nostre bé comú, tot allò que hem aconseguit.
Per molts anys famílies, per molts anys Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
Jordi Serra Adelmar, President ACSR
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L’ASSOCIACIÓ, AVUI
Associació Catalana de la Síndrome de RETT - G60526068
C/ Pallars 277 Centre Cívic CAN FELIPA - Barcelona 08110 - M.: 600924867
www.rettcatalana.es - proyectosrett@gmail.com
Breu presentació:
L'Associació Catalana de la Síndrome de RETT neix al 1994, motivada per un grup de famílies amb
filles amb la síndrome de RETT, a fi de millorar la qualitat de vida d'aquestes nenes i les seves
famílies en totes les àrees d'actuació i en àmbit autonòmic. Declarada d’Utilitat Pública des de 2013.
Els nostres objectius fundacionals són:
.- Donar suport a les famílies amb filles amb síndrome de RETT.
.- Exercir com a vincle entre les famílies afectades, professionals implicats, les administracions i
centres sociosanitaris.
.- Informar i comunicar sobre actualitzacions relacionades amb la síndrome de RETT.
.- Fomentar i promoure la investigació per al diagnòstic i tractament adequat, i la seva prevenció.
.- Divulgar i sensibilitzar a la societat en general sobre la síndrome de RETT
Junta Directiva
President: Sr. Jordi Alexandre Serra Adelmar
Vice-Presidenta: Sra. Miriam Morente Llenes
Secretari: Sr. Miguel Angel Molina de la Cruz
Tresorera: Sra. Maria Rosa Campos Requena
Vocals:
Sr. Gerardo Ángel Juárez Hernández
Sra. Fali Vazquez Arjona
Sra. Maria Estela Alzugaray Pteniaroli
Sr. Pedro Jorge Dias-Neves Rocha
Sra. Paula Bolzani Prunes
Sra. Margarita Martinez Martinez
Sra. Montserrat Minguell Bascuñana
Sr. Rafael De Oza Unanua
Nº de socis i sòcies: 274

MEMÒRIA 2018
ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE RETT

3

PROJECTE RETT 2018
Programa d’intervencions adreçades a cuidadors i familiars amb nenes amb la síndrome de
Rett: CUIDAR AVUI I GUARIR DEMÀ
L'objectiu principal del projecte ha estat construir un espai de trobada i intercanvi per a les famílies
amb filles amb Síndrome de Rett on trobar ajuda i suport emocional, informatiu i formatiu, i evitar
l'aïllament social.
Objectiu general: “Millorar l'atenció a les famílies amb nenes amb síndrome de Rett :
1.- Assessorar i informar les famílies adequant-se a les seves necessitats
2.- Oferir formació específica per a l'atenció de les seves filles
3.- Fomentar en les famílies la disposició de temps personal
4.- Crear espais de trobada i intercanvis d'experiències
5.- Oferir pautes i ajudes per conciliar la vida familiar amb la laboral
Activitats realitzades al llarg de l'any:
AJUDES DIRECTES A LES NOIES RETT
1. Estimulació Rett: L'associació
ha posat a l'abast de totes les
famílies un sèrie de serveis de
teràpies d’estimulació
específics per a la persones
amb la síndrome de Rett, per
tal de millorar la seva qualitat
de vida retardant la progressió
de les discapacitats motrius i
millorant les capacitats de
comunicació, i ajudar a les
famílies en els dispendis que
suposen aquests tractaments.
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Alguns efectes de la síndrome
de Rett:
1.- Trastorns psicomotors
2.- Trastorns musculars
3.- Alteracions vasomotores
4.- Alteracions respiratòries
5.- Absència del llenguatge



Servei d’estimulació:
MULTISENSORIAL ha passat
de 6 a 9 usuàries el 2018.
Al llarg de l’any s’ha ofert
l’activitat multisensorial
impartida per dues
fisioterapeutes des l’espai
snoezelen del centre Esclat
Marina per a les nenes RETT.
Aquesta activitat ha estat
possibles gràcies al conveni de
col•laboració amb l’Associació
Esclat amb l’objectiu d’unir
esforços, treballar en xarxa
entre entitats socials i
optimitzar recursos a benefici
de les noies Rett.

Durant l’any 2018 s’han beneficat del servei 9 nenes amb la síndrome de Rett. Treballem en
dos torns d’una hora de duració cada un. L’Activitat Multisensorial permet incidir
positivament sobre les alteracions que provoquen la Síndrome de Rett i millorar el seu
benestar.
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Servei d’estimulació: MUSICOTERAPIA RETT, s’ha ampliat per poblacions.
Barcelona, Lleida i Tàrrega ja gaudeixen del servei Musicoteràpia Rett.
L'objectiu de la musicoteràpia
amb les noies Rett és buscar un
vincle de connexió amb elles a
través de la música i identificar
els seus patrons de comunicació,
per instaurar un diàleg eficaç a
través del llenguatge no verbal.
El moviment estereotipat de les
mans i la falta del llenguatge
parlat, dificulten el seu accés al
món que els envolta: no poden
agafar ni subjectar objectes a les
seves mans, ni demanar-ho dient
el seu nom. Això els crea un
comprensible estat d'ansietat i de
frustració. Un dels objectius
principals de l'acció
musicoteràpia és facilitar una
comunicació eficaç, rica de
recursos multisensorials. Per això
és important instaurar canals
alternatius de comunicació a
través de les capacitats presents
en aquestes nenes: la mirada i la
veu.

Durant l’any 2018 s’ha ofert el servei a Barcelona gràcies a la col·laboració amb el centre
cívic Can Felipa, on l'associació disposa d'un espai gratuït per a les sessions individuals de
Musicoteràpia, o van 9 noies Rett amb 2 musicoterapeutes. Aquest any, també s’ha ampliat
el servei de musicoteràpia a Lleida i Tàrrega per a 2 noies Rett i una altre musicoterapueta.
La musicoteràpia ha beneficiat en total a 11 noies Rett.
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Servei d’estimulació: AJUDES INDIVIDUALS DE SUPORT
A LA SALUT
A través de la convocatòria anual d'ajudes individuals per a
teràpies de la cura de la salut i el foment de l'autonomia de
les afectades amb la síndrome de Rett s’han destinat un
total de 13.000€ a 26 noies amb la síndrome de RETT
(500€/afectada) per a la realització de a per a 420 sessions
terapèutiques. Les teràpies realitzades han estat:
Fisioteràpia, Fisioteràpia Neurològica, Fisioteràpia Therasuit,
Aquateràpia, Hipoteràpia, Teràpia amb gossos, Osteopatia,
Logopèdia
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Servei d’estimulació: TOBBI, PROJECTE COMUNICACIÓ Aquesta activitat es va engegar a
l’octubre amb la col•laboració de la Fundació Nexe que hi fa temps que hi treballa, tot i que
es realitzarà al Centre Cívic Can Felipa (seu de l'entitat) amb sessions individuals setmanals
per a les noies RETT. L'eye tracking, permet l'accès a l'ordinador a travès de la mirada. És un
dispositiu pensat per la gent que no pot fer servir el ratolí. L'activitat consisteix en ensenyar
a fer servir els ulls com a ratolí. A mesura que les noies tinguin més domini de la seva
mirada, anar augmentant la dificultat dels reptes proposats.
Aquesta activitat ha permès a les noies fer aprenentatges i aconseguir comunicar-se:
1a part: entrenar la mirada perquè segueixi tota la pantalla i aprenguin a fer "clicks".
2a part: començar a fer jocs sensorials amb l'ordinador
3a part: iniciar els jocs de causa- efecte.
4a part: començar petites activitats de presa de decisions (eleccions) i demandes a
l'ordinador.

L’activitat ha beneficiat a la en aquests mesos a 15 noies Rett.
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AJUDES A LES FAMÍLIES


Servei de psicoteràpia per a nous pares i acompanyament en el dol: l’associació ha ofert
un servei d’atenció psicològica dirigit als pares a qui se'ls acaba de donar el diagnòstic o
han patit la pèrdua de la seva filla. El servei és totalment gratuït. Aquest any 2018 s’han
destinat 5 hores de teràpia a 2 dues famílies.



Trobades de famílies: al llarg de l'any s'han organitzat dues trobades de famílies (amb
pares, mares i germans/es de les noies) on han pogut compartir un espai d'oci i convivència
amb altres famílies amb nenes Rett:
Sortida a la neu amb esqui adaptat a l’estació La
Molina per les nenes RETT a l’hivern. Van
participar 11 noies Rett amb les seves famílies.

Trobada de Famílies d’estiu a Can Rigol, a
Begues la trobada vam comptar amb la
participació de 45 persones.



Espai de Suport i ajuda TIC Moltes famílies amb filles amb la
síndrome de RETT cauen en una aïllament social accentuat. El
desconeixement de la malaltia, la poca informació i els pocs casos
propers a l'entorn social, fan que moltes famílies se senti soles. Una
de les realitats que hem pogut constatar és la necessitat i el desig
d'informació dels familiars amb filles amb la síndrome de RETT.
Aquest any 2018 hem mantingut actualitzades la página web i
les xarxes socials amb l’objectius de permetre crear espais on-line
on informar i interactuar amb les famílies. Gràcies a les TIC les
famílies RETT no es senten tan soles i evitant caure en l’aïllament
social.
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INFORMACIÓ I ACTUALITZACIONS SOBRE LA SINDROME DE RETT. Famílies i professionals.
VIII Jornada informativa sobre la síndrome de Rett
El passat 7 d'Abril 2018 en el Centre
mèdic Teknon i amb una assistència de
120 persones i 340 per streaming ens vam
donar cita en la consolidada Jornada
Síndrome de Rett.
Dues grans inquietuds van ser el punt de
partida de les Jornades. “Obrint portes
“cap a una visió internacional i “Obrint
portes “cap a l'aprenentatge abordant la
millora de la qualitat de vida des de
l'educació, la logopèdia, la fisioteràpia i
les noves tecnologies.
La Jornada va comptar amb la col·laboració de ponents de rellevància internacional:
- Caroline Lietaer. Presidenta Rett Syndrome Europe
- Dra. Sònia Guil Domènech Investigadora del grupo del Dr. Manel Esteller Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
- Dr. Meir Lotan. Fisioterapeuta especialista en intervenciones en el hogar para personas con
síndrome de Rett. Ariel University, Israel
- Dra. Gillian Townend. Investigadora y experta en Comunicación
Alternativa y Aumentativa (CAA). Universidad de Maastrich.
Centro Experto en Síndrome de Rett
- Sra. Mercè Serra y Sra. Victoria Pachón, CEE Balmes II
- Sra. Maria Traid, NEXE FUNDACIÓ
- Sra. Eloísa Martínez, CEE JERONI DE MORAGAS
Programa
www.teknon.es/streaming/jornada-rettEste
Durant la jornada Teknon, mentre els pares-mares assitiem a les
conferències, les nostres noies-nenes rett i germans han pogut
gaudir en el COSMOCAIXA de l’experiència amb animals exòtics
“TOCA-TOCA”,

MEMÒRIA 2018
ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME DE RETT

11

Altres jornades a les quals hem participat:
RECERCA DE LA SÍNDROME DEL RETT MIRANT Al FUTUR, 27 i 28 d'octubre, Roma.
Aquesta vegada la cita ha estat a Roma. Pro-Rett, associació Italiana dedicada a la recerca de la
síndrome de Rett ha organitzat un interessantíssim congrés científic, inspirat en el qual la
AESR va organitzar a Santander en 2017, on s'han donat cita els professionals més rellevants dins
del camp de la recerca de síndrome de Rett.
REUNIÓ ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ RETT EUROPEA 2018, 25 octubre, Dinamarca
A la trobada anual assisteixen representants de les diferents associacions de la síndrome de Rett
d’Europa la qual permet fer un aproximar coneixements, intercanviar experiències, definir línies de
treball conjunt sempre a benefici de les noies Rett.
II Jornada d’actualització en la investigació en Síndrome de Rett, 1 de desembre, HSJD a Barcelona
Els ponents foren les Doctores de Sant Joan de Déu: Maria Ángeles García-Cazorla, Mercè Pineda,
Mar O´Callaghan, Judith Armstrong, Inés Medina, Alfonso Oyarzabal, Aïna Castells i Clara Xiol; en
representació de la Fundació HSJD la Sra. Mercè Tura; els enginyers de la Universitat Politècnica de
Catalunya, els Srs. Carolina Migliorelli i Alejandro Bachiller; i la psicopedagoga. Van assistir unes 60
persones entre famílies i professionals.
COMUNICACIÓ RETT
A través dels mitjans propis de comunicació de l’associació hem mantingut vius
els canals de comunicació amb els nostres socis, amics i col·laboradors, així com
informat sobre les actualitzacions vinculades a la síndrome de Rett i a les
activitats de l’associació.


Pàgina web amb manteniment mensual: www.rett.cat: ens permet
informar sobre els avanços en la síndrome de RETT arreu del món, posar
en contacte a les famílies implicades d'arreu del territori, una web
vinculada a les plataformes 2.0 amb l'objectiu de treballar enfortir la
inclusió de les famílies afectades i mantenir l'esperança col•lectiva de fer
més digne la vida de les nostres filles, gràcies a un sentiment d'inclusió
social. Així com donar a conèixer totes les activitats de les famílies vers
l'activitat RETTant a la síndrome de RETT.



Revista 2018 amb periodicitat anual.
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Programa de participació i sensibilització RETT
La inclusió social ve de la mà del coneixement social.
Des de l'associació creiem que donar a conèixer la malaltia que pateixen les nostres filles a la
societat en general, ajudarà a la seva integració i a veure reduït el rebuig i abandó que pateixen
moltes de les malalties minoritàries com la nostra, a més de les dificultats afegides de la pròpia
malaltia que provoca un gran aïllament social.
Des de l'Associació som conscients de la necessitat investigar per trobar solucions curatives a la
malaltia de les nostres filles.
19è SOPAR SOLIDARI – ON FLOREIXEN LES FLORS TAMBÉ HO FA L’ESPERANÇA
Divendres 23 de novembre a l’Hotel W Barcelona
Al sopar van assistir 480 persones. Van col·laborar desinteressadament 50 empreses i professionals
aportant regals per la rifa i detalls pels assistents i les taules, a més, del disseny, les fotografies, les
flors del Mercabarna-flors, i el material audiovisual. Ens van acompanyar, personalitats del món de
la política i l’Administració: Sra. Neus Munté, Sr. Raul Moreno, Sra. Roser Galí i Izard, Dra. Roser
Francisco, Dr. Josep Torrent-Farnell, donant el seu reconeixement i suport envers la Síndrome de
Rett. Agrair a l’Hotel W Barcelona, la seva col·laboració. Ja són 6 anys celebrant el sopar en el W! I el
que ens fa més il·lusió és que a vosaltres us faci la mateixa il·lusió. Gràcies per convertir aquesta
iniciativa solidària en un acte memorable. Gràcies als 24 voluntaris i voluntàries per la seva bona
energia! Cercant els regals, preparant les bosses pels comensals, els bombons, i els detall de taula
de l’Associació que va fer un grup d’infermeres, encapçalat per la Sita.
GRÀCIES a les 29 NENES I DONES RETT que vau participar en el sopar. Aquest sopar és per poder
donar-vos veu i omplir-nos d’esperança.
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2ª PASSEJADA SOBRE RODES, Poblenou Barcelona
El passat diumenge 3 de juny 60 persones es van unir a una causa solidària i divertida!
La pluja no va aturar a les famílies i amistats perquè es trobessin al #Poblenou a Can Felipa en la
segona passejada sobre rodes per visibilitzar la #SíndromeRETT

RETTEIXIT RETTDES
Són múltiples les accions que hem dut a terme per informar sobre la problemàtica de la síndrome
de Rett. Aquestes activitats han estat conduïdes per les mateixes famílies al llarg de l’any.
MASTER CLASS DE ZUMBA Bellvitge
Altres esdeveniments solidaris per la RETT:
- Rett Race 3, Sant Boi del Llobregat
- Zumba Rett, Centre esportiu David LLoyd Club
- 3ª Regata Carla, Sant Feliu de Guixols.
- Desfilada solidària La Salle de Girona
- Bolsas y libro de recetas Solidarias en el Mercado de Santa Eulalia
Programa d’investigació per a la síndrome RETT


FINRETT

Durant aquest últim any s'ha treballat de manera conjunta, entre l'Associació Catalana i l'Associació
Espanyola de la Síndrome de Rett, amb l'objectiu de constituir un fons de captació de finançament
per a projectes de recerca sobre la síndrome. El seu web és www.finrett.org
La seva raó de ser és clara i simple, que els pares tinguin una implicació, de forma més directa, en el
procés de recerca i en la seva presa de decisions.
Per a això es realitzarà una convocatòria oberta a diferents centres mèdics i de recerca, amb la
finalitat que, una vegada rebudes les propostes, es triï la més interessant o la que pugui
proporcionar millors i més efectius resultats.
Per a aconseguir aquest objectiu, Finrett s'estructura en el comitè tècnic i el comitè de seguiment. El
comitè tècnic està format per professionals de la medicina i de la recerca de renom internacional
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com són el Dr. Juan Ausió, el Dr. Josep Torrent- Farnell, la Dra. Roser Francisco, la Dra. María Mellén,
el Dr. Jeffrey L. Neul, la Dra. Mercè Padró i el Dr. Alan Percy.
La seva funció és assessorar el comitè de seguiment sobre la idoneïtat de les diferents propostes.
Per contra, el comitè de seguiment el formen representants de les dues associacions que acabaran
prenent la decisió sobre en quin projecte i en quin centre s'invertiran els fons recollits.
S'espera la publicació de la primera convocatòria entre el primer i segon trimestre de l'any 2019.
......................................................................................................................................................................................................
CLAUS DEL 2018
Les línies d'actuació de l'associació s'han emmarcat en un programa d'atenció i suport a les famílies
amb filles amb la síndrome de Rett, i de relacions amb l'entorn social, atenent els objectius
fundacionals de l'entitat.
Els resultat obtinguts:
• S’ha ofert atenció psicosocial a les famílies amb nenes i dones Rett des de Barcelona: oferint
assessorament i suport psicològic i espais de trobada i intercanvi, per tal d’evitar aïllament i risc
d’exclusió social. (servei únic a Catalunya: de pares a pares)
• S’ha engegat un servei únic i innovador a Catalunya de foment a la salut per a les noies amb la
síndrome de Rett a través de nous convenis de col•laboració entre entitats que garanteixi l'atenció
específica en centres de dia i residències de referència a gairebé cada comarca.
• S’ha donat a conèixer la malaltia, les problemàtiques que comporta, l'estat actual de les
investigacions i els tractaments que envolten la síndrome de RETT.
• S’ha participat en jornades locals, nacionals i internacionals vers la síndrome de RETT.
• S’ha integrat a les famílies RETT fent valer les seves reivindicacions a la societat.
• S’ha treballat conjuntament amb l’Administració i altres entitats socials per garantir un futur més
digne de les nostres filles i les famílies RETT a Catalunya.
• S’ha engegat un nou projecte de comunicació RETT molt esperat per les famílies i s’ha donat
continuïtat a la multisensorial i musicoteràpia, ampliant el nombre d’usuàries i espais.
• S’han organitzat activitats obertes a la ciutadania per visibilitzar i sensibilitzar envers la síndrome
de RETT
Els nostres indicadors 2018:
Nº de beneficiaris directes. Noies Rett: 60 / Famílies: 280
Nº de beneficiaris indirectes: 2100
Nº de trobades científiques i familiars 3 amb 450 participants
Nº de professionals externs per a teràpies de rehabilitació continuats: 2 fisioterapeuta, 3
musicoterapeutes, 1 logopeda i 1 psicòleg. 1 empresa de suport a ENL.
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Nº d'actes de participació oberts a la ciutadania a Barcelona 2 amb 550 participants
Nº impactes en mitjans de comunicació propis: pàgina web, xarxes socials, revista RETT 2018 i
publicacions a mitjans de comunicació general.
PREMIS I RECONEIXEMENTS 2018


Premi Ciutat Solidària: Onda Cero Catalunya i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) van lliurar el 28 de novembre a l’Associació Catalana de la Síndrome de RETT el
premi, com a finalista, Ciutat Solidària per la seva tasca en la cura i l’atenció de les persones
afectades per aquesta malaltia i les seves famílies.
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