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Atenció social. Desè aniversari de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia a L’Hospitalet

Deu anys de lluita contra la
incomprensió de la malaltia
Per donar a conèixer la
seva tasca, els afectats
de fibromiàlgia, fatiga
crònica i sensibilitat
química fan un festival
el 29 de novembre a
l’Auditori Barradas

Activitats per
educar contra
la violència
masclista
Amb motiu del Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència Mas
clista, l’Ajuntament organitza diver
sos actes de conscienciació, entre
els quals destaquen les represen
tacions teatrals per als alumnes de
la ciutat. El dia 25 també hi ha pre
vista una caminada en col·laboració
amb els grups de dones de L’H que
sortirà a les 11h de L’Acollidora i ar
ribarà a la plaça de Can Colom i es
presentaran els treballs de la Taula
sectorial de la Dona del Consell Mu
nicipal de Serveis Socials. y

1 de desembre

Taller de tai-txi dels dijous a la tarda organitzat per l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia

L’entitat denuncia
que la sanitat pública
no disposa de prou
unitats mèdiques
especialitzades

dia un plàtan i prenent una tònica a
la setmana”, afegeix Montse.
I és que a Catalunya no tots els
afectats tenen atenció especialit
zada. “A la majoria ens tracten els
metges de capçalera i, com que no
estan preparats, sovint qualsevol
molèstia la posen en el mateix sac i
ens hem trobat casos en què la ma
laltia ha amagat infeccions, tiroides o
fins i tot càncer. Hi ha poques unitats
d’especialistes i, amb les retallades,
encara menys”.

Aquesta és una de les lluites de
l’entitat, que aplega uns 150 socis, la
major part dones. “L’associació apro
fita tots els recursos, molts tallers els
impartim nosaltres i són gratuïts”,
conclou la presidenta.
Els interessats a contactar amb
l’Associació Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia poden adreçar-se les
tardes dels dilluns i dijous al Centre
Cultural Sant Josep (av. d’Isabel la
Catòlica, 32) o trucar al telèfon 696
92 40 46. y

L’H recorda que
el sexe segur
redueix el risc de
contagi de la sida
L’H commemorarà el Dia Mundial
con
tra la Sida amb tres concerts
gratuïts a La Catedral del Kafé Olé
(28 de novembre, en col·laboració
amb l’Associació d’Estudiants); De
pósito Legal (dia 29), i L’Oncle Jack
(dia 30), en els quals es repartiran
pre
servatius i informació sobre el
punt Salut Jove. També la Creu Roja
distribuirà aquesta informació la nit
del dia 29 a l’estació Avinguda Car
rilet del Metro. Els estudiants po
dran veure un any més l’obra teatral
El diari vermell de la Carlota. y

3 de diciembre. Jornada internacional

arxiu

Les publicacions especialitzades xi
fren en uns set anys el temps que es
triga a diagnosticar la fibromiàlgia.
“És tant de temps que quan t’ho di
agnostiquen et sents alleujat perquè
arribes a pensar que el problema és
al teu cap, encara que sentis dolor.
Ningú no t’entén, ni a la família ni a
la feina”. Així ho relata Montse Hon
rubia, presidenta de l’Associació
Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
a L’Hospitalet, entitat que celebra el
desè aniversari el 29 de novembre a
l’Auditori Barradas i que també trac
ta els malalts de les síndromes de fa
tiga crònica i de sensibilitat química.
Per commemorar els 10 anys de
trajectòria posen en escena un fes
tival de ball i música en col·laboració
amb l’entitat Somnis, i també fan una
exhibició d’alguns dels tallers que
realitza l’associació, especialment
musicoteràpia i tai-txi.
“També fem tallers de memòria,
de relaxació i de suport amb una
psicòloga. El més important és que
entre els socis intercanviem experi
ències per ajudar-nos mútuament.
Per exemple, com evitar les rampes
a les cames. Doncs menjant cada

25 de novembre

Actuación teatral de la Coordinadora de Personas con Discapacidad en 2011

Amplio programa para el día de
las personas con discapacidad
La ciudad celebrará el 3 de diciem
bre el Dia Internacional y Europeo
de las Personas con Discapacidad.
Un amplio programa de actos, coor
dinado desde el Ayuntamiento, pre
tende instar a la reflexión y al debate
sobre la discapacidad.
El programa cuenta con la parti
cipación de las asociaciones y enti
dades de discapacitados, que han
organizado talleres, representacio
nes teatrales, charlas, sesiones de

cine y gincanas. Destacan, además,
la conferencia de la neurobióloga
Mara Dierssen sobre las influencias
del entorno en personas con dis
capacidad intelectual, el día 3 a las
19h en la biblioteca Josep Janés; la
charla-taller para estudiantes Tots
iguals, tots diferents, organizada el
día 4 por el Área Municipal de Bien
estar y Familia, y el Disconcert del
día 14, en la Salamandra, para jóve
nes con discapacidad intelectual. y

