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Benvolguts
i benvolgudes,
Vull començar agraint la labor realitzada en aquesta última dècada per Jordi Serra i tot
l'equip que l'ha acompanyat durant aquests anys, sense el seu treball i esforç no hagués estat
possible consolidar l'associació que tenim avui dia.
Ens trobem en un període de transició i canvi de la junta actual, serà necessari un temps per a
assentar les noves bases que volem definir i assimilar els canvis que es produeixin sobre el
nou pla de ruta que definim entre tots, sens dubte necessitarem de la vostra ajuda i
col·laboració per a poder continuar donant el suport que les nostres nenes necessiten.
Tenim clar que aquesta associació ha de continuar cuidant del present i el futur de les nostres
nenes i dones Rett, per això continuarem treballant com a pares en iniciatives que reforcin i
complementin els pilars clau que ens hem fixat:
El futur. La recerca. Centralitzada a través dels fons recollits en FINRETT amb totes les accions
que es realitzen per a recaptar fonsEl present. Millorar la qualitat de vida de les nostres filles. El seu dia a dia, amb teràpies o
activitats que les ajuden i els permeten dins de les seves capacitats millorar la seva
comunicació o autonomia en la seva vida diària.
Visibilitat i Difusió del SR. Tot coneixement i notorietat de la malaltia ens ajuda.
Sabem que l'Associació ha de continuar evolucionant igual que ho fa la societat actual, obrir
noves oportunitats de creixement i explorar opcions diferents per a recaptar fons, adaptar la
comunicació actual a un format digital, dins de la transformació tecnològica actual que vivim,
continuar treballant per a assegurar un futur digne de les nenes en el pas de la infància a
l'edat adulta, assegurant un contacte amb els centres i institucions que l'han de fer possible,
qüestionar-nos i definir quin ha de ser el nostre rol amb els hospitals i la pròxima clínica Rett
en HSJD, així com enfortir els nostres llaços amb aquelles associacions o organitzacions que
persegueixen la mateixa fi que nosaltres.
En definitiva molta feina queda per fer, moltes idees i iniciatives que plantejar i molta il·lusió i
força per a fer-les realitat- Espero poder-la compartir amb tots vosaltres en la primera
assemblea d'aquest exercici que serà convocada tan aviat sapiguem com podem actuar
després del confinamentVull enviar-vos una forta abraçada a tots, i espero comptar amb el vostre compromís i suport
per a continuar fent de la ACSR la nostra gran família i lluita contra la síndrome de Rett.

Atentament,

David Luna, President ACSR
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Sobre nosaltres
L’Associació
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, a fi de millorar la qualitat de vida d'aquestes nenes i les
seves famílies en totes les àrees d'actuació i en l'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 acolliment i ajuda a les famílies que han estat
diagnosticades, donar visibilitat la malaltia minoritària i la seva problemàtica, i promoure
qualsevol acció de millora en el tractament i cura de la síndrome de Rett.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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25 anys: èxits aconseguits

91.500 € AJUDES A LA RECERCA I A ALTRES ENTITATS de 2010 a 2019
09 JORNADES INFORMATIVES
19 TROBADES DE FAMÍLIES
20 SOPARS SOLIDARIS
2560  Hores de


de TERÀPIES RETT MULTISENSORIAL (de 2014 a 2019),

MUSICOTERÀPIA (de 2017 a 2019) , i COMUNICACIÓ TOBII (de 2018 a 2019)

127 AJUDES INDIVIDUALS A TERÀPIES. 63.500€ de 2014 a 2019


19  REVISTES I MEMÒRIES ANUALS
01 EDICIÓ DEL CONTE “UN DIA A LA NEU”, 2011
01  DOCUMENTAL “LAS NIÑAS CONTRA EL GIGANTE”
Directori de Malalties Minoritàries
Hospitals de Referència en edat infantil i adulta
Consell Consultiu de Pacients Departament de Salut
Medicaments Òrfens

10 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ CENTRES DE DIA I RESIDÈNCIA
01 ESTUDI DE DESPLAÇAMENTS ALS CENTRES
03 MEMBRES DE FEDER, RETT SYNDROME EUROPE I FINRETT
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Línies de treball i claus del 2019
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.

●

Programa d’intervencions adreçades a cuidadors i familiars amb nenes amb la
síndrome de Rett: CUIDAR AVUI I GUARIR DEMÀ

●

●

○

Teràpies síndrome de Rett

○

Ajudes individuals a teràpies

○

Trobades de famílies

○

Jornada informativa vers la síndrome de Rett

○

Comunicació Rett

Programa de participació i sensibilització RETT
○

Documental “Las niñas contra el gigante”

○

Sopar Solidari

○

Passejada Sobre Rodes “Rettant la Rett sobre rodes”

○

Iniciatives solidàries

Programa d’investigació per a la síndrome RETT. FinRett

Els nostres indicadors 2019:

●

Persones beneficiàries directes: 60 nenes i dones Rett, i 280 famílies

●

Persones beneficiàries indirectes: 2100

●

Persones assistents a la jornada informativa, formacions i trobades de famílies: 200

●

Professionals externs per a teràpies de rehabilitació continuats:

●

○

2 fisioterapeuta, 3 musicoterapeutes, 1 logopeda i 1 psicòleg.

○

1 empresa de suport a ENL.

Actes de participació oberts a la ciutadania a Barcelona: 2 amb 600 persones
participants

●

Estrena del documental Rett “Las niñas contra el gigante” a Barcelona i Bilbao amb 500
persones assistents.

●

Impactes als mitjans de comunicació: pàgina web, xarxes socials, revista RETT 2019 i
publicacions a mitjans de comunicació general.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Col·laboradors 2019
Entitats i empreses col·laboradores:

Entitats en xarxa:

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Serveis i projectes

Teràpies d’estimulació Rett i ajudes individuals
L’Associació ha destinat durant l’any 2019 prop de 36.000 € a teràpies de tractament per a la
millora de la qualitat de vida de 52 noies i nenes Rett.
Aquests serveis han estat possible gràcies a les aportacions recaptades en actes solidaris, i a
les subvencions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de
Barcelona) i privades (Obra Social “la Caixa” i el Programa Impulso de Fundación Mutua
Madrileña i FEDER). Gràcies pel vostre suport i reconeixement!

Musicoteràpia
L'objectiu de la musicoteràpia és buscar un vincle de connexió amb les nenes i noies Rett 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-t’ho pel 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 amb recursos
multisensorials a través de les capacitats presents en aquestes nenes: la mirada i la veu.
Durant l’any 2019, s’ha ofert el servei de musicoteràpia a 12 nenes i noies Rett impartides per
tres musicoterapeutes de l’Associació Ressò.
Les sessions són setmanals, individuals o per parelles, es realitzen al centre cívic Can Felipa, on
l'associació té ubicada la seva seu; i, a Lleida i Tàrrega.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Multisensorial i teràpia de gossos
Afavorir la relaxació corporal permet reduir la
hipertonia que està present en alguns casos
afavorint la mobilitat i la reducció de l’estereotípia
de mans, donant la possibilitat d'utilitzar-les per
explorar i reforçar la psicomotricitat fina.
El contacte amb el gos (pèl, coixinets, ungles, nas...)
permet crear un mapa d’estimulació sensorial molt
divers en relació a la textura i a la temperatura, i
d’aquesta manera es treballa l’estimulació sensorial
a molts nivells.
En aquells casos en els quals és possible realitzar
desplaçaments, es treballa la coordinació i
l’equilibri mitjançant el passeig del gos.
La presència del gos fomenta que les usuàries
connectin amb allò que està succeint al seu voltant
afavorint així la connexió amb l’entorn i la millor
comprensió d’aquest.

Durant l’any 2019, des de gener fins al juny, s’ha ofert setmanalment el servei de multisensorial,
a la sala snoezelen de l’escola Esclat Maria amb la qual tenim conveni de col·laboració, a 8
noies Rett; i d’octubre a desembre la teràpia de gossos a 12 nenes i noies Rett al centre cívic
Can Felipa.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Comunicació TOBII
La nena amb la síndrome de RETT no pot fer servir les mans ni parlar, la seva mirada és l'única
opció per a comunicar-se.
Moltes nenes amb síndrome de Rett han viscut sense un mitjà alternatiu a la comunicació. Amb
l'accés a l'ordinador a través de la mirada (eye tracking) poden aprendre a moure el ratolí amb
els ulls i arribar a comunicar-se, que d'una altra manera no podrien fer.
La tecnologia interactiva pot aconseguir la comunicació usant la mirada, i millorar l'autonomia
i qualitat de vida d'aquestes nenes i les seves famílies.
Aquesta activitat vol dotar a les nenes amb síndrome de Rett de les teràpies per a aprendre a
utilitzar aquest sistema de tecnologia i fer possible la comunicació, millorant les seves
habilitats, el desenvolupament de capacitats i el foment de la seva autonomia en el seu dia a
dia.

Durant l’any 2019 s’ha ofert
setmanalment el servei de
comunicació amb la mirada, al
centre cívic Can Felipa, a 18 noies
Rett.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Ajudes individuals
Aquest any 2019, s’han concedit
fins a 28 ajudes per a les
teràpies individuals per a noies
amb la síndrome de Rett, més
que en anys anteriors, gràcies
als fons obtinguts en les
diferents accions benèfiques,
subvencions públiques de la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya i, per
primer any, amb el suport de
3.000€ obtinguts del Programa
Impulso Fundación Mutua
Madrileña y FEDER.

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar l’autonomia de les noies Rett amb sessions
terapèutiques individuals adaptades a les necessitats de cada família i contribuir en la millora
de la seva qualitat de vida. Així com ajudar a les famílies, ja que les teràpies suposen
un gran esforç econòmic. En total s’han destinat 14.000 € suposant un total de 465 sessions de
teràpies individual per a noies Rett amb una discapacitat d'entre el 65 i el 100%.
Les teràpies més realitzades han estat: Fisioteràpia neurològica, hipoteràpia i aquateràpia.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Centres d’educació especial
Avui dia l'Associació té signats 10 convenis de col·laboració amb 10 centres de dia i residències
arreu de Catalunya juntament amb el Departament d'Afers Socials i Famílies, on garantir
l'atenció específica de les noies Rett:

Associació Esclat (Barcelona)
Fundació Nexe (Barcelona)
Fundació L’Espiga (Vilafranca del Penedès)
Fundació Atendis (Sabadell)
Associació AREMI (Lleida)
Consorci Sant Gregori (Girona)
AMPANS (Bages)
Associació APPC (Tarragona)
Fundació el Maresme (Mataró)
Fundació Àuria (Igualada)

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Serveis i atenció a les famílies
Servei de psicoteràpia
L’associació ha ofert un servei d’atenció psicològica dirigit als pares i mares a qui se'ls acaba
de donar el diagnòstic o bé, als que han patit la pèrdua de la seva filla. El servei és totalment
gratuït. Aquest any 2019 s’ha atés a 1 família.

Trobades de famílies:
Dues trobades de famílies (amb pares, mares i
germans/es de les noies). Un espai d'oci i convivència:
●

Sortida a la neu amb esquí adaptat a La
Masella on van participar 11 famílies.

●

Dinar de famílies a la seu de l’associació al
Centre Cívic Can Felipa amb 30 famílies Rett.

Jornada informativa síndrome de Rett
9ª Jornada Síndrome de Rett: El Retto del día a día
El passat 4 de maig es va celebrar al COSMOCAIXA
Barcelona la 9ª Jornada amb una assistència de 100
persones, i reproduïda per streaming.
Sota el títol “El Retto del día a día” s’ha volgut donar
importància a un pilar fonamental en la vida de les
nostres filles: les teràpies. El primer blog es va destinar a la Fisioteràpia, amb la Michelle
Stahlhut i la Meir Lotan. I el segon a les teràpies que es realitzen a l'associació: la logopèdia i la
musicoteràpia; amb la Maria Traid i l’Associació Ressò.

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Recerca Científica
Per donar resposta al compromís de les famílies en implicar-se de forma més directa en el
procés de recerca i en la seva presa de decisions sorgeix FINRETT.

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. A més s’ha actualitzat la nova
web www.finrett.org i s’ha obert la primera convocatòria d’ajudes beneficiant a dos projectes:
●

PROYECTO Nº 1. Institut Josep Carreras. Investigadora Principal: Sonia Guil Domènech

"Transcriptómica unicelular para el análisis de subtipos neuronales diferenciados en un
modelo celular humano de síndrome de Rett".
●

PROYECTO Nº 2. Universitat de Valencia. Investigadora Principal: Carmen Agustín
Pavón

"The endocannabinoid system and Rett syndrome: neuroanatomical, neurochemical and
behavioural analyses".
FinRett té un comitè tècnic, format per professionals de la medicina i de la recerca de renom
internacional, i un comitè de seguiment.

Associació Catalana Síndrome de Rett

13

Memòria d’activitats 2019

Sensibilització

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, ajudarà a millorar la seva inclusió. Són
moltes les famílies que cauen en un aïllament social per tractar-se d’una malaltia minoritària i
de gran dependència.
Alhora que som conscients de la necessitat d'investigar per trobar solucions curatives a la
malaltia de les nostres filles, i la falta de recursos per fer-ho possible.

Documental
‘Les nenes contra el gegant. La vida amb la síndrome de Rett’
L'Associació Catalana de Rett va estrenar, coincidint amb el seu 25è aniversari, el documental

‘Les nenes contra el gegant. La vida amb la síndrome de Rett’. En el que es narra les històries
de la Paula, la Luli i l’Ana María, tres casos dels més de 3.000 afectats a Espanya per una
malaltia estranya que deixa sense mobilitat i sense parla als qui la pateixen.

El documental es va presentar com un gran exercici d'admiració. De sis pares cap a les seves
filles. I de tres filles cap als seus pares. Un exercici d'amor. És un viatge pels sentiments de tres
famílies que es neguen a tirar la tovallola per una malaltia per a la qual fins ara no existeix un
tractament farmacològic que eviti, elimini o millori els símptomes. Sí que compten amb
medicació que controla les crisis epilèptiques i teràpies que poden millorar significativament la
qualitat de vida de les nenes. Com la teràpia musical, la equinoterapia o la teràpia amb gossos.

Avançament del documental

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Actes i iniciatives solidàries
20è sopar solidari i els 25 anys de l’Associació Catalana Rett - DE TOT COR
Divendres 29 de novembre es va celebrar el 20è
sopar solidari i els 25 anys de l’Associació.
L’esdeveniment va omplir el Gran Saló de l’Hotel W
amb 560 comensals, 48 empreses i professionals
col·laboradors i 30 persones voluntàries. Tot un èxit
de participació i solidaritat per a ELLES.
Durant l’acte es va donar reconeixement a més 30
persones i entitats que han fet possible aquests 25
anys.

3ª PASSEJADA SOBRE RODES, Poblenou Barcelona
El passat 26 d’octubre, 40 persones es van unir a
una causa solidària i divertida!
Famílies i amistats de les noies Rett ens van trobar
Poblenou a Can Felipa per celebrar la tercera
passejada sobre rodes per visibilitzar la Síndrome
RETT al nostre districte.

RETTEIXIT RETTDES
Són múltiples les accions impulsades per les famílies RETT per
informar sobre la problemàtica de la síndrome de Rett i recaptar
fons per la recerca:
- Rett Race 4, Sant Boi del Llobregat
- Feria de la Inmaculada, Sant Boi del Llobregat
- Zumba Rett, Centre esportiu David LLoyd Club
- 4ª Regata Carla, Cambrils.
- 30 ANIVERSARIO BORN TO BE BAD SEMPRE SOMNIEM 5
- TEATRE MUSICAL solidari de l’ESCOLA LURDES
- TRETT DE SORTIDA, Marató benèfica de teràpies alternatives

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Comunicació Rett

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 2019 hem renovat la pàgina web amb informació accessible, compresible i de
qualitat. Hem mantingut actives les xarxes socials amb l’objectiu de permetre crear espais
comunicació on poder informar i interactuar amb les famílies, evitant el seu l’aïllament social.
Hem editat la nostra revista anual amb 500 exemplars impresos i una versión on-line publicada
a la web.

A través de tots els nostres canals de comunicació hem informat sobre les actualitzacions
vinculades a la síndrome de Rett i les activitats de l’associació.

FACEBOOK 1416 seguidors/es
TWITER 373 seguidors/es
INSTAGRAM 469 seguidors/es
Revista anual

Associació Catalana Síndrome de Rett
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Els comptes
Aquest any 2019 hem mantingut la línea de despeses i ingressos dels anys anteriors.
Les despeses han estat un total de 124.222,20€ - destinant el 77% de forma directe a l’objecte
fundacional - i repartides de la següent manera:

En quan els ingressos, han estat un total de 100.000,59€ - dels quals el 55% són fons propis i
donacions de l’entitat - obtinguts de la següent manera:
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