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Presentació

Associació AFIBROCAT “Associació d’ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya 2004” és una
associació de proximitat situada al barri d’Horta, de Barcelona, des de l’any 2004. AFIBROCAT és
una entitat sense finalitat de lucre, amb l’objectiu d’acollir i millorar la qualitat de vida de les
persones afectades de Fibromiàlgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica, mitjançant teràpies
alternatives i xerrades informatives en relació a la malaltia i d’altres temes d’interès per a les
sòcies.
L’any 2015 ens va ser concedida la Medalla d'Honor de l’Ajuntament de Barcelona.
Som membres del Consell de salut i del Consell de la dona del districte d’Horta- Guinardó, de
Barcelona.
Participem a la Taula de Síndromes de Sensibilització Central de l’Ajuntament de Barcelona.
Estem inscrits al registre de Grups d’interès de la Generalitat de Catalunya.
El nostre lema: ACOLLIR I COMPARTIR
Valors de la nostra entitat: Solidaritat, empatia, qualitat, eficiència, eficàcia, superació, creació.
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1. Introducció

Nom: Associació AFIBROCAT, inscrita amb el Nº 28646/B, amb data 19/02/2004, al Departament
de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de la Generalitat de Catalunya. CIF: G63366983
Afibrocat és una entitat sense finalitat de lucre, destinada a l’acolliment de persones amb
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica a traves de teràpies alternatives i xerrades en relació a
la malaltia.

Què és la Fibromiàlgia?
La Fibromiàlgia (FM) és la malaltia invisible i del dolor constant que incideix en la vida de les
persones afectades i al seu entorn familiar, laboral, social, sanitari i la canvia totalment.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) la va reconèixer com a malaltia l’any 1992. La FM és una
síndrome i es caracteritza per un conjunt de símptomes interrelacionats. La prevalença de la FM és
del 2-3% de la població, de la qual el 90% són dones.
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2. Missió, visió i valors
MISSIÓ
o

Quina és la nostra essència i quina volem que sigui?

o

Què som i què volem ser ?

o

Què fem i què volem fer?

o

Quines limitacions o restriccions tenim? Com les superem?

o

Com volem que ens vegin els altres?

La nostra missió serà orientar la nostra entitat a buscar millorar la qualitat de vida de les persones
malaltes, sensibilitzar les administracions públiques competents i a la difusió cap a la ciutadania de
la malaltia i les seves conseqüències. Atès el fet que la pròpia junta està composada per persones
amb la malaltia, tenim limitacions.
L’any passat vàrem elaborar un nou pla de Voluntariat, que ens ha ajudat a gestionar millor els
voluntaris que estan amb nosaltres i els que es poden anar incorporant.
VISIÓ
L’Associació AFIBROCAT, Associació d’Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya 2004, vol ser una
entitat referent en el districte d’Horta - Guinardó, de Barcelona, en l’acolliment, el suport i
l’acompanyament de les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.
VALORS
Els nostres valors són la solidaritat, l’empatia, la qualitat, l’eficiència, la superació, la creació.
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3. Presentació de l’entitat

HISTÒRIA
L’any 2004, un grup de dones del barri d’Horta de Barcelona, va decidir donar vida a aquesta
associació. El començament va ser difícil. Els hem de donar les gràcies perquè sense elles, avui, no
seriem aquí.
L’any 2009, va entrar l’actual junta i un dels primers reptes va ser llogar un petit local situat al
carrer de Tossa, número 13, de Barcelona. Poc a poc, i amb molt d’esforç, hem aconseguit que
sigui el nostre centre neuràlgic.
Hem aconseguit fer-nos presents al barri, com demostrà el districte Horta -Guinardó quan ens va
creure mereixedors de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona, en reconeixement a la nostra
labor social, així com d’altres premis i reconeixements durant aquests 11 anys d’història.
LOCAL

El nostre espai.
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COMPOSICIÓ DE LA BASE

Variació número de socis 2020
150

105 105 104 104

100
50

1

1

0

104 102 102
102 101 101
101 101
altes
2
1

2

baixes

1
1

total
altes

Desembre 2019 = 106
Desembre 2020 = 101
ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT

Montserrat Mas
Presidenta Afibrocat

Montse Martínez

Montse Martí

Marta Pallarès

Carolina Hornero

Secretaria

Vicepresidenta

Tresorera

Coordinadora
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Presentació personal de la Junta Directiva:
Em dic Montserrat Mas, sòcia des de l’any 2004

i, des del 2009, sóc la

Presidenta d’ Afibrocat
Abans de tenir aquest càrrec, vaig ser tresorera del 2004 al 2006
Representant del consell de la Dona
Representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social
Representant consell de Salut
Representant Taula Salut de l'Ajuntament de Barcelona

Em dic Montse Martí, sòcia des de l’any 2004 i, des de l’any 2009, sóc la
Vicepresidenta d’ Afibrocat
Abans de tenir aquest càrrec, vaig ser secretaria del 2004 al 2006

Em dic Marta Pallarès i vaig conèixer Afibrocat l’any 2010, quan demanaven
una persona voluntària per portar la comptabilitat de l’associació. L’any següent
(2011) em vaig fer sòcia i l’any 2014 vaig entrar a la Junta com a Tresorera

Em dic

Montse Martínez

Sòcia des de l’any 2004 i des de l’any 2008 sóc Secretària.

Em dic Carolina Hornero, sòcia des de l’any 2009
Sóc la Coordinadora del Voluntariat
Ja fa 11 anys que vaig arribar per ajudar puntualment i m’hi vaig quedar
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Junta AFIBROCAT 2020

8

4. Objectius 2020
Objectius d’AFIBROCAT
o

Millorar el funcionament i organització interna i externa de la junta.

o

Treballar les nostres assemblees, per fer-les entenedores i dinàmiques.

o

Utilitzar tots els mitjans tècnics per arribar a les nostres sòcies i donar-nos a conèixer.

o

Implicar-nos amb el barri i participar als actes.

o

Oferir a les noves sòcies una informació més acurada de qui som, què fem i com
actuem.

o

Avançar en la lluita i investigació de la malaltia.

o

Intercanviar amb altres entitats informació i crear noves sinergies entre totes.

o

Realitzar noves dinàmiques envers les sòcies i les seves famílies.

Davant la pandèmia a nivell Mundial, des del mes de març hem posat tots els mitjans per ser i
estar a prop de les nostres sòcies.
No hem pogut assolir tots els objectius previstos, però ens hem introduït el món virtual per arribar
a les nostres sòcies i poder fer alguna de les teràpies. La junta s’ha reunit amb molta assiduïtat i
hem fet tots els cursos necessaris, hem estat en contacte amb la FCVS i d’altres entitats socials,
per saber quins eren els passos per poder continuar.
Per aconseguir fer possible les nostres metes, hem de continuar treballant amb esforç, temps i
energia, acoblant-nos als nous canvis de vida.
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5. Què fem?
L’ASSEMBLEA GENERAL
El dia més important per les sòcies i la pròpia junta és el dia de l’assemblea.
Motius pels quals creiem que les persones associades hi han de venir:
o

És un dret i un deure com a soci

o

És el moment de conèixer la teva junta i donar-li suport

o

És el moment de preguntar tots els dubtes que puguis tenir

o

És el moment que pots manifestar tot el que consideres que es pot millorar

o

És el moment de saber tot el que s’ha fet durant el curs

o

És el moment de la presentació de les noves sòcies

o

És el moment d’inscriure’s a les teràpies i participar de la feina que es genera dins
l’associació

o

És el moment per pensar i decidir nous relleus a la junta. Ningú és imprescindible, tothom
tenim capacitat per ser-ne

o

No podem exigir que ens escoltin, vegin i millorin coses per la nostra malaltia, sinó som
capaces de implicar-nos a la nostra associació

ESPAIS ON PARTICIPEM:
Per què en formem part? De quina manera s’hi participa?
Formem part, de forma activa, sobretot als consells de Salut i de la Dona que treballen activament
pel barri. A la federació del Voluntariat, com entitat adherida, procurem sempre estar amatents per
poder anar seguint directrius d’ajuda i poder aprendre a guiar la nostra entitat.


Consell de Salut del districte Horta- Guinardó (mensual)



Consell de la Dona del districte Horta- Guinardó (mensual)



FCVS “Federació catalana del voluntariat social” (mensual)



Taula de salut de l’ajuntament de Barcelona



Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva



Balanç Social del Tercer Sector, Ensenya el cor.
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REUNIONS DE JUNTA AFIBROCAT 2020
2020.01.13 LOCAL
2020.02.17 LOCAL
A partir del mes de març de 2020 i avalades per el Decret Llei 10/2020, de 27 de març, amb
pròrroga del termini pel Decret Llei 26/2020, de 23 de juny vàrem començar a realitzar les
reunions de Junta Online, a través de plataformes de videoconferències.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8161 - 24.6.2020

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
Article 10
Modificació de l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19
Es modifica l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactat de la forma següent:
“Article 4
4.2 No obstant el que disposa l'apartat anterior, i fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans que s'hi esmenten
es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació,d'acord amb
el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin. Si no és
possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de
conformitat amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho
prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si
es tracta de l'assemblea general d'una associació, un vint per cent de les persones associades.

2020.04.06 JITSI MEET. ONLINE
2020.04.25 JITSI MEET. ONLINE
2020.05.09 JITSI MEET. ONLINE
2020.05.23 JITSI MEET. ONLINE
2020.05.30 JITSI MEET. ONLINE
2020.06.06 JITSI MEET. ONLINE
2020.06.13 JITSI MEET. ONLINE
2020.08.22 JITSI MEET. ONLINE
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2020.09.06 JITSI MEET. ONLINE
2020.09.17 JITSI MEET. ONLINE
2020.10.03 JITSI MEET. ONLINE
2020.10.17 JITSI MEET. ONLINE
2020.10.30 JITSI MEET. ONLINE
2020.11.14 JITSI MEET. ONLINE
2020.11.29 JITSI MEET. ONLINE
2020.12.08 JITSI MEET. ONLINE
2020.12.20 JITSI MEET. ONLINE
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ASAMBLEES
o

2020.09.17 Assemblea extraordinària. Modificació estatuts. Online. Aplicació Jitsi meet.

o

2020.09.17 Assemblea General Ordinària. Online. Aplicació Jitsi meet.

REUNIONS AMB LA FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS)
o

2020.01.31

PRESENCIAL

o

2020.02.28

PRESENCIAL

o

2020.03.27

VIRTUAL

o

2020.04.24

VIRTUAL

o

2020.05.29

VIRTUAL

o

2020.06.26

VIRTUAL

o

2020.09.18

VIRTUAL

o

2020.10.16

VIRTUAL

o

2020.11.13

VIRTUAL

o

2020.11.27

VIRTUAL

o

2020.12.11

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT. VIRTUAL

REUNIONS AMB TAULA DEL AJUNTAMENT SSC
o

2020.02.12 Reunió Taula de Salut. Presencial

o

2020.10.23 Reunió Taula de Salut. Virtual

CONSELLS DE SALUT I DE LA DONA
o

2020.01.27 Consell Extraordinari de la dona. Seu del districte d’horta Guinardó

o

2020.05.05 Consell de Salut. Virtual

o

2020.06.09 Consell de la Dona. Virtual

o

2020.11.02 Consell de la Dona. Virtual

o

2020.11.10 Consell de Salut. Virtual

o

2020.11.25 Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. Virtual
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CAFÈS AMB L’ASSOCIACIO
ASSOCIADES)

(TROBADES

MENSUALS

AMB

LES

PERSONES

Aquest any, atesa la situació del Covid-19 només s’han pogut realitzar dues trobades de sòcies al
local i una trobada virtual a través de plataforma online.
o

2020.02.03 Trobada al Local

o

2020.03.02 Trobada al Local

o

2020.05.18 Trobada Virtual

XERRADES
o

2020.03.10 Capsules d’Autoestima- Empoderament: Rols i creences. Centre Cívic Matas i
Ramis

CURSOS
o

2020.06.30 a 2020.08.30 Formació de formadors. Fundació Tarrés. Virtual

PARADES
o

2020.12.12 Parada de Nadal. Plaça Eivissa

VISITES GUIADES
o

2020.02.22 visita al Laberint d’Horta.

ACTES ON HEM ASSISTIT I/O PARTICIPAT
o

2020.01.20 trobada amb l’alcaldessa de BCN. Districte Horta-Guinardó

o

2020.01.24 Formació. Perspectiva de Gènere i mesures d’Igualtat

o

2020.01.28 Jornada d’Acord Ciutadà. Per una Barcelona Inclusiva

o

2020.02.12 FM: Més enllà del Dolor. Institut Guttmann

o

2020.03.06 Dia Internacional de la dona. Casal Mas Guinardó

o

2020.11.13 Trobada Territorial sobre l'Estudi de l'Impacte de la COVID-19 en el Tercer
Sector Social de Catalunya. Via Zoom

ENTREVISTES
o

2020.05.04 Entrevista Radio a la Presidenta. Programa Valors a l’alça

o

2020.05.12 Entrevista agència EFE
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6. Informació econòmica
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Orígen dels ingressos 2020
4.940,00

5.000,00
747,93

744,62

0,00

275,21

259,02

700,00

1.700,00

Destí de les despeses 2020
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00

4.328,27
2.510,61
129,86 305,67

741,87

909,87
181,50
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7. Activitats 2020
PRIMER TRIMESTRE (GENER- FEBRER- MARÇ 2020)
2020.01.20 TROBADA AMB L’ALCALDESA ADA COLAU
2020.01.24 PERSPECTIVA DE GÈNERE I MESURES D’IGUALTAT
2020.01.28 JORNADA D’ACORD CIUTADÀ
2020.02.12 XERRADA A L’INSTITUT GUTMANN
2020.02.22 VISITA AL LABERINT D’HORTA
2020.03.06 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 8M
2020.03.10 CÀPSULES D’AUTOESTIMA - XERRADA
2020.03.14 HEM D’ATURAR LES TERÀPIES

SEGON TRIMESTRE (ABRIL- MAIG- JUNY 2020)
2020.04.16 MISSATGE A LES SÒCIES
2020.04.23 DIADA DE SANT JORDI. VIRTUAL
2020.05.04 ENTREVISTA RÀDIO. PROGRAMA VALORS A L’ALÇA
2020.05.12 ENTREVISTA AGÈNCIA EFE
2020.05.12 CONFERÈNCIA VALL D’HEBRON. VIRTUAL
2020.05.12 COMUNICAT DE LA TAULA DE SALUT SSC. AJUNTAMENT DE BARCELONA
2020.05.12 COMUNICAT AJUNTAMENT. ÀREA DE SANITAT I SALUT
2020.05.12 INVITACIÓ A L’ALCALDESA DE BCN SRA. COLAU
2020.05.12 MANIFEST FF
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2020.05.12 UN PASSEIG PEL 12 DE MAIG. AFIBROCAT. VIRTUAL
2020.05.13 ENTREVISTA EUROPA PRESS. CONGRÉS DE DIPUTATS
2020.06.13 DINAR ASSOCIACIÓ. VIRTUAL
TERCER TRIMESTRE (JULIOL- AGOST- SETEMBRE 2020)
2020.09.17 ASSAMBLEES EXTRAORDINÀRIA I ORDINÂRIA ONLINE
2020.09.24 CONEXIÖ VIRTUAL AMB ELS VOLUNTARIS
QUART TRIMESTRE (OCTUBRE – NOVEMBRE - DESEMBRE 2020)
2020.10.01 PROTOCOL ASSISTÈNCIA A LES TERÀPIES
2020.10.01 MODIFICACIÓ ESTATUTS, PER AUTORITZAR LES REUNIONS ONLINE
2020.10.23 MISSATGE A LES SÒCIES
2020.10.23 REUNIÓ TAULA DE SALUT SSC. ONLINE
2020.11.20 REUNIÓ GRUP DE TREBALL TAULA DE SALUT. GUIA FITOSANITARIS. ZOOM
2020.11.16 ASSAMBLEA FCVS VIA ONLINE
2020.11.25 DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
2020.11.27 55 ANIVERSARI INSTITUT GUTTMAN
2020.11.27 ASSAMBLEA GENERAL SOCIS SEFIFAC
2020.11.27/28 XV JORNADA DE VOLUNTARIAT I SALUT ONLINE -CUIDAR DES DE LA DISTÀNCIAPER UNA MORT DIGNA - FINAL DE VIDA
2020.11.27 -EINES LLIURES- CURS ONLINE
2020.12.03 VOLEU CONÉIXER EL GRAU DE DIGILITZACIÓ DE LA VOSTRA ENTITAT.
2020.12.11 DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT 2020
2020.12.12 PARADA DE NADAL
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7.1Desenvolupament Activitats 2020
2020.01.20 TROBADA AMB L'ALCALDESA
Estimat veí, Estimada veïna
Un dels compromisos més ferms que vaig prendre quan vaig arribar a l'alcaldia de Barcelona va ser
no perdre mai el contacte amb el carrer, amb els barris ni amb els problemes reals dels veïns i les
veïnes de la ciutat. "Guanyar preguntant" i "manar obeint" van ser els lemes que van inspirar la
meva campanya municipal, i els tinc molt presents.
És per això que vaig decidir posar en marxa la iniciativa "Trobades amb l'alcaldessa". Petits actes
informals on em reuneixo amb veïns i veïnes de diferents barris per mantenir una xerrada, per
escoltar, per reforçar un contacte directe amb la ciutadania creant espais que, en el dia a dia de la
vida institucional, són difícils de trobar.
El 24 de gener faré una d'aquestes trobades al teu barri, Horta. Et convido a venir-hi i a participarhi. Fem un cafè junts, juntes, i parlem.
Necessito escoltar-te per fer millor la meva feina. T'espero a les 18.30 h al Centre Cívic Matas i
Ramis (carrer de Feliu i Codina, 20).
Cordialment,
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L’associació hi va ser present gràcies a tres sòcies que varen representar-nos.
En el Torn de preguntes, varen demanar la paraula per

fer-li saber a la Sra. Alcaldessa que la

nostra Associació el 2015 va rebre de les seves mans la Medalla d’Honor de l’ajuntament de
Barcelona, hem continuat treballant al barri i necessitem algunes ajudes per poder seguir i lluitar.
La vàrem convidar a què vingui el dia 17
de maig a la plaça Eivissa on commemorem

el

Dia

Mundial

de

la

Fibromiàlgia i així coneixeria de més a
prop

la nostra associació

i la nostra

malaltia.

2020.01.24 PERSPECTIVA DE GÈNERE I MESURES D’IGUALTAT
Criteri d’igualtat de gènere en la convocatòria general de subvencions 2020 de
l’Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, gener de 2019 Departament de Transversalitat de Gènere
El gènere condiciona la vida de les persones: les seves trajectòries vitals, les seves oportunitats de
desenvolupar-se lliurement, les possibilitats de gaudir dels seus drets de ciutadania, etc. Unes
conseqüències que no són alienes al compromís social de les entitats i associacions de la ciutat.•
Presència d’un marc normatiu: que regula la concessió d’ajuts públics com a eina per incentivar la
inclusió de la perspectiva de gènere en l’activitat de les entitats.
Aquesta formació xerrada ha estat impartida pel Departament de Transversalitat de Gènere.
Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.
La formació ha estat orientada a definir-la en el Projecte que l’Associació presentarà per demanar
la subvenció a l’Ajuntament.
La primera part va ser teòrica i la segona es van realitzar diferents practiques per una millor
comprensió de la seva aplicació.
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2020.01.28 JORNADA D’ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA

Avui hem assistit a la Jornada d'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva que s'ha celebrat al
Teatre Lliure de Gràcia i que ha tingut com a lema La cultura: eina de reducció de les desigualtats
socials.
Ens ha donat la benvinguda el Tinent d'Alcaldia de cultura Educació i Ciència, Sr. Joan Subirats
Humet i ha disculpat l’assistència la Tinent d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia global, Feminismes i
LGTBI, Sra. Laura Pérez Castaño, pel seu estat de salut.
Després han passat una creació visual anomenada Ciutat Esperança: la educomunicació per la
inclusió social. https://www.youtube.com/watch?v=fmnzlRYuFqE
A continuació, el debat "El potencial de la cultura per reduir les desigualtats".
Abans de la Pausa-cafè hi ha hagut l’actuació del grup de batucada inclusiu Reperkutim-Bloco SuCa
(suma capacitats) Barcelona.
Després de la Pausa-cafè, hem assistit a una sessió de teatre-fòrum del grup ImpactaT, de títol
Tothom és especial. https://www.impactat.org/teatre-forum/
La resta de la Jornada ha consistit en l'actuació del Projecte en forma sobre rodes, un debat amb
els creadors de les actuacions culturals i una última actuació, la del grup Basquet Beat amb Bots
pel canvi.
Ha estat una jornada molt enriquidora, en la qual hem après coses d'aquelles que no s'ensenyen a
les escoles.
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Que hem après:



No hem de confondre igualtat amb homogeneïtat.



No n'hi ha prou amb garantir l'accés a la cultura o als espais culturals, cal acompanyament.



Hi ha diverses cultures. I també hi ha classisme dins la cultura.



Apropa cultura ofereix un ampli ventall d’espectacles i activitats culturals a preus
accessibles per a persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat, en el qual 40
ajuntaments i 137 equipaments culturals de Catalunya posen el 2% del seu aforament al
servei del projecte.



Per a una part de la societat, hi ha barreres a l'accés a la cultura i als espais culturals.



Posar grans equipaments en barris marginals, no serveixen per res si no els integrem al
barri on s'instal·len: escoles, instituts, biblioteques, centres cívics, casals... Participar vol
dir ser protagonista, poder decidir. (Posar el futur museu de l’Ermitatge a la bocana del
port no fa teixit social, només fa creuers)



El 80% dels pressupostos públics de cultura se'ls emporten els consorcis públics.



Estem en una societat normativista i burocràtica que no permet entrar la cultura a l'escola.



Si no tens feina, si no tens ingressos, no ets capaç d'accedir a la cultura.



Actualment, no es concep la cultura com un dret. S'ha de vincular salut, educació i cultura
per superar la desigualtat.

12.02.2020 GUTTMANN BARCELONA

22

2020.02.22 VISITA AL LABERINT D’HORTA

PASSEJADA PEL LABERINT D'HORTA
Un matí fantàstic. Gràcies a tots per la vostra
companyia. I... gràcies al Jordi per ser un guia tan
especial.
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2020.03.06. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8M
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PRIMERA PART:

L’escultora i pintora Marisa Ordoñez presenta la tasca que fan
les dones ecofeministes arreu del món mentre que les
components del grup de dones "Retroba't amb tu" posen les
flors que han fet al voltant de les fotografies de les dones
ecofeministes:

Vandana

Shiva,

Françoise

d'Eaubonne

i

Wangari Maathai, entre d’altres.

L'escriptora i poetessa Assumpció Forcada sota el títol “Primavera Silenciosa" ens delecta amb un
recital d'algunes de les seves poesies. A més, és autora de més de 100 cançons.

Coral Nitu ens canta diverses cançons.
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Ana y Loli de “Retroba’t amb tu” llegeixen el manifest. Per acabar aquesta primera part la Regidora
Rosa Alarcón, acompanyada per la Consellera Elena Tarifa (Dones del Districte) i tres Conselleres
més, ens adreça unes paraules d’elogi a la tasca de les dones al món. A la segona part, hi va haver
diverses actuacions per amenitzar la trobada (Las Niñas del Mago –Màgia, Yuhniversia, guanyadora
del concurs Cantautors Horta 2019, Nosferate - humor) i varem acabar amb un aperitiu preparat
per alguns dels restauradors del districte.

2020.03.10 CÀPSULES D’AUTOESTIMA - XERRADA

Gràcies,
Montse i
Herminia, per
aquestes noves
capsules
d’autoestima
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2020.03.14 ATUREM LES TERÀPIES
Estimada família,
Des de la junta vàrem decidir que ens posaríem en contacte amb
totes i cada una de les persones associades per saber com estàveu,
com ho vivíeu. Què tinguéssiu un punt de referència. Moltes de
vosaltres esteu soles i no volíem de cap de les maneres que
penséssiu que no us teníem presents. Som una unitat i tots i totes
som importants. Hem hagut de parar-ho tot i esperem què no
s'allargui gaire més. Nosaltres som un col·lectiu, que de per si ja
tenim força patiment a sobre i el que estem vivint tot el món ens
l’augmenta. Procurem aplicar les eines que sabem. El que hem
après a mindfulnes, respiracions, manualitats.. Si estem soles fer,
una trucada o una vídeotrucada per fer socialització. Però,
sobretot, cuideu-vos molt i molta resiliència que d'això també en
sabem molt. Estiguem pendents uns dels altres i molta força. Una
abraçada molt gran per totes vosaltres i per la resta de persones
que ens segueixen i que també formen part d’aquesta gran família
online.
Montserrat Mas

2020.04.16 MISSATGE A LES SÒCIES
Bon dia, família,
Ja ha passat un mes i continuem tancats. Es fa difícil mantenir unes rutines i trobar maneres de no
decaure. I tenim la voluntat i la constància d’aixecar-nos i continuar.
De tota manera, els nostres voluntaris, els que ens fan les teràpies, ens van enviant deures per
anar fent i poder-nos sentir millor. Milions de gràcies per a tots ells.
També continuem fent el seguiment a les sòcies, per saber com ho porten elles i ells i les seves
famílies.
Totes som unes lluitadores i si hem pogut conviure amb la nostra malaltia, que moltes vegades
també ens ha deixat confinades, ara també ho podem fer. Som un equip que com més fort sigui,
millor.
Obrim la finestra i respirem el nou dia.
Montserrat Mas
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2020.04.23 DIADA SANT JORDI ONLINE
Com aquest any de moment no podem celebrar la Diada de Sant
Jordi amb la nostra parada, AFIBROCAT ha creat un vídeo on la
presidenta ens obre el seu cor amb unes paraules sobre la nostra
situació actual, les sòcies també han volgut posar el seu granet de
sorra amb unes boniques imatges i per acabar una poesia d'una
persona també associada on exposa els seus sentiments davant el
que estem vivint.

Que aquest vídeo us acompanyi en la vostra
celebració de la la diada de Sant Jordi a les vostres
cases
https://youtu.be/VzoqRtGt-0o

2020.05.04 ENTREVISTA PRESIDENTA PER RADIO. VALORS A L'ALÇA
valors@mataroradio.cat
https://valors.org/
Escolta'ns a : https://youtu.be/vvAQUAatHGM
Dirigit per la Maria Coll i en Joan Salicrú i presentat per la Laura Cera.
Un programa de l'Associació Cultural Valors per reflexionar i debatre entorn dels valors humans
(acolliment, voluntariat...) amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia
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2020.05.12 CONFERENCIA ONLINE. DIA MUNDIAL FM. VALL D'HEBRON

Webinar sobre Síndromes de Sensibilització
Central en l’era post-COVID-19
S'hi

han

abordat

diferents

temes

d'avenços

d'actualitat en la recerca biomèdica i clínica.
El grup de Fatiga Crònica de la Unitat d'Experiència en Síndromes de Sensibilització Central de
l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, dirigit pel Dr. José Alegre i el Dr. Jesús Castro, coincidint amb
el dia mundial d'aquestes malalties, que se celebra el 12 de maig, ha organitzat, conjuntament
amb l'Associació de pacients ACAF, un mini-simposi (webinar) via telemàtica/en línia titulat
“Síndromes de Sensibilització Central en l'era post-COVID-19”, en què han participat cinc ponents
experts que han abordat diferents temes d'avenços d'actualitat en la recerca biomèdica i clínica de
la Síndrome de Fatiga Crònica‐Encefalomielitis Miàlgica, Fibromiàlgia i Sensibilitat Química Múltiple
en l'era post-COVID-19.

En primer lloc, el Dr. José Alegre, referent del grup de fatiga crònica de la Unitat Especialitzada de
Síndromes de Sensibilització Central a Vall d’Hebron, ha abordat la síndrome de fatiga post-viral,
que ha estat estudiat en uns altres coronavirus previs (SARS i MERS), i la importància que tindria
un estudi epidemiològic i clínic en pacients que han patit la COVID-19. Així mateix, ha posat
l'accent que els pacients amb Síndrome de Fatiga Crònica‐Encefalomielitis Miàlgica, després de la
infecció per SARS-CoV-2, podrien presentar un empitjorament dels seus símptomes amb un temps
de recuperació més lent. La Dra. Elisa Oltra, de la Universitat de València, ha explicat l'impacte i la
significació de l'estudi de retrovirus endògens en aquests pacients. El Dr. Castro, del Grup de
Fatiga Crònica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha exposat els últims resultats de
l'estudi entre l'associació del ritme circadiari “rellotge biològic” i la disfunció autonòmica en
pacients amb Síndrome de Fatiga Crònica‐Encefalomielitis Miàlgica. La fisioterapeuta i psicòloga de
la Unitat Especialitzada de Síndromes de Sensibilització Central de Vall d’Hebron, Maite Serrat, ha
parlat de la importància del tractament multi component (educació en neurociència del dolor,
exercici físic terapèutic, grupal i personalitzat i tècniques de relaxació en pacients amb
fibromiàlgia). Finalment, el Dr. Joaquim Fernández Solà, de la Unitat Especialitzada de Síndromes
de Sensibilització Central de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha comentat l'impacte que podria tenir
la COVID-19 en els pacients amb Sensibilitat Química Múltiple.
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2020.05.12 AJUNTAMENT. SANITAT I SALUT

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Dia Mundial de les Síndromes de Sensibilització Central

L’Ajuntament de Barcelona, una vegada més, se suma a la commemoració del Dia Mundial de les
Síndromes de Sensibilització Central que se celebra cada 12 de maig. Aquest any , degut a la
situació d’excepcionalitat que vivim per la crisi sanitària derivada de la covid-19, no s’han pogut
portar a terme les il·luminacions com al 2019. Tot i així, el Consistori vol donar suport, com
sempre, a les persones afectades, i sensibilitzar a la ciutadania vers aquestes malalties tan
inhabilitzants i alhora invisibilitzades socialment.
A l’anterior mandat, l’Ajuntament va elaborar un programa específic de ciutat per a les persones
afectades i els seus familiars, un programa ambiciós i redactat conjuntament amb les entitats de
persones que pateixen aquestes malalties i els seus familiars. El programa té per objectiu situar
Barcelona dins d’un marc de ciutat saludable, en el qual es veurien beneficiades tant les persones
afectades per les síndromes de sensibilització central com el conjunt de la ciutadania, que gaudiria
d’una gran millora per a la seva salut de les condicions de vida a la ciutat.
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El desplegament d’aquest programa es treballa conjuntament amb la Taula d’entitats de Síndromes
de Sensibilitat Central de la ciutat, constituïda l’ 11 d’abril de 2016, un espai de consens que, amb
un clima de bona sintonia i una visió constructiva, encapçala les millores concretes per a les
persones afectades.
El 12 de maig és un dia per donar visibilitat a aquestes malalties. Les entitats que formen part de
la Taula han escrit conjuntament un manifest per donar visibilitat a la seva realitat i conscienciar a
la societat i els poders públics.

Ajuntament de Barcelona

2020.05.12 ENTREVISTA AGÈNCIA EFE - EL CONFINAMIENTO EMPEORA LA SALUD

El confinamiento empeora la salud del 70% de enfermos de Fibromialgia –Entrevista a una sòcia i a
la presidenta.
EFE - Barcelona
12/05/2020
Las Pacientes y entidades dedicadas a la fibromialgia y la fatiga crónica,
patologías de las que este martes se conmemora el día mundial, explican a Efe que el confinamiento ha
agravado sus cuadros de ansiedad y depresión y sus dolores físicos por la falta de terapias, ejercicios y
contacto con otras personas.
Estas son unas de las principales conclusiones de un estudio preliminar realizado tras las primeras semanas de
confinamiento, que ha adelantado a Efe la presidenta de la Fundación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica, Emilia Altarriba Alberch.
El confinamiento ha impactado empeorando la salud a más del 70 % de los casos, un 40 % ha aumentado su
medicación y un 60 % dice que se han incrementado el número de días en que no han podido moverse de la
cama", ha señalado a Efe Altarriba Alberch.
Sus habituales afectaciones de ansiedad y depresión se han visto agravadas por la falta de ejercicio físico,
contacto con otras personas, la falta de terapias presenciales, la caída de la calidad del sueño y por el aumento
de la carga de las tareas domésticas.
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En ese sentido, tanto la fundación que preside Altarriba Alberch como otras regionales como Afibrocat
(Asociació d’Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya 2004) han aumentado sus servicios de apoyo psicológico a
través del teléfono.
Marta, una secretaria de baja de 57 años de Barcelona y que sufre dolores crónicos "desde niña", ha explicado
a Efe que durante este confinamiento han aumentado los días en los que no se ha sentido con fuerzas de salir
de la cama y le da "más vueltas en la cabeza a todo".
"A nivel anímico el confinamiento me está afectando mucho. Ya de normal me duele todo, pero ahora somatizo
mucho más", afirma.
Al mismo tiempo, ha señalado que el COVID ha hecho que su entorno la entienda mejor.
"Mi marido, que ha tenido coronavirus y ha pasado muchos dolores, un día me dijo: ¿de verdad sufres esto
todos los días?", ha explicado. "Supongo que yo estoy entrenada para esto", ha añadido.
Pese a los dolores, ha confesado que la principal secuela es la "emocional". "Hago psicoterapias por teléfono y
por suerte mi doctora está muy pendiente de mí", ha contado.
Por su parte, Nicolasa, de Ciudad Real, de 60 años, también lleva 59 días afectada por COVID-19, sin que los
médicos se expliquen por qué en su caso el virus tarda tanto en remitir.
En conversación con Efe, ha narrado que a sus dolores articulares habituales de golpe se le sumaron fiebre,
escalofríos, dolor de cabeza y mareos, un cuadro que pasó a ser neumonía bilateral y que pronto se confirmó
como COVID, un virus que también ha afectado a su marido.
"Estoy acostumbrada a los dolores, pero pronto vi que esto era diferente. Se me retorcían los músculos, la
fiebre no bajaba nunca y me costaba respirar", recuerda.
Aunque ya no tiene fiebre, las arritmias y taquicardias y un fuerte dolor en el costado persisten. "Tengo miedo
a las secuelas después del virus", explica Nicolasa.
"Otra cosa que me ha pasado con el COVID y que no se me va es la pérdida de visión. Me he dado cuenta
porque yo coso, doy clases de ganchillo y punto de cruz", cuenta.
Asimismo, ha señalado que uno de los primeros tratamientos que tuvo, la hidroxicloroquina, le hizo sentir que
sus dolores de fibromialgia desaparecían, un efecto que luego se hizo invisible. "Es como que el virus pudo con
la fibromialgia, pero luego ésta se volvió a hacer fuerte", lamenta.
Sobre el apoyo recibido, señala que ha necesitado más sesiones con su psicóloga, aunque desde el sistema de
salud no se le ha hecho "ningún seguimiento especial" por tener fibromialgia.
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"El estar triste creo que provoca además que me cueste tanto recuperarme del todo", añade.
En su manifiesto para el día mundial, que este año se traslada de las asociaciones a las redes la sociales, la
Fundación de Afectados de Fibromialgia ha pedido evidenciar "lo lejos" que siguen todavía de conseguir "la
normalidad" de estas enfermedades, así como potenciar la investigación y destino de recursos y programas
para encontrar mejores tratamientos y avanzar en su prevención, entre otros reclamos.
Por Lara Malvesí

2020.05.12 INVITACIO ALCALDESA SRA. COLAU A LLEGIR EL MANIFEST
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2020.05.12 MANIFEST FF

2020.05.12 UN PASSEIG PEL 12 DE MAIG- PARAULES DE LA PRESIDENTA MONTSERRAT MAS
Aquest any, la commemoració del dia mundial de la FM i FC (12 de maig) haurà de ser confinats a
casa. Però no per això deixarem de reivindicar el que creiem que és just per tots nosaltres:
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RESPECTE, COMPRENSIÓ, EMPATIA, QUALITAT DE VIDA, NORMALITZACIÓ, DIGNITAT,
INVESTIGACIÓ, MILLORA SANITARIA, ACCÉS AL TREBALL
Sabem i som conscients que ens costarà molt més que fa un any, doncs en el context actual es
prioritzaran altres temes sanitaris. Però no per això em de quedar enrere. La lluita no ha de parar
MAI.
El 12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la
nostra Associació, Afibrocat, ha buscat la manera
de fer arribar a totes les persones el camí que ha
fet la nostra entitat des d’aquest any 2020 tirant
endarrere, fins al nostre inici.
És una data que sempre la tenim marcada a la
nostra agenda. Encara hi ha molt camí a fer, però
la constància, la força i la lluita seran les nostres
eines perquè els que vinguin darrera nostre tinguin
una solució i un respecte a aquestes malalties.
Moltes gràcies a totes les persones que ens heu
acompanyat durant tots aquests anys.
Montserrat Mas Conde. Presidenta
https://youtu.be/A9qVENZj2k4
2020.05.13 NOTA DE PREMSA. EUROPA PRESS
El Congreso pide acabar con el estigma social de la fibromialgia en su Día Mundial y llama a reforzar
la investigación
Europa Press
El Congreso de los Diputados ha pedido acabar con el
"estigma social" que en la actualidad sufren los enfermos
fibromialgia

o

síndrome

de

la

fatiga

crónica,

de

una

enfermedad que celebra este miércoles su Día Mundial. Además, llama a avanzar y reforzar la investigación en
esta materia,
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En una declaración institucional leída en el Pleno por el secretario tercero de la Mesa, el diputado morado Javier
Sánchez, la Cámara baja se ha adherido a la celebración del Día Mundial de la Fibromialgia y ha expresado su
deseo de que continúe la "investigación, la formación y la concienciación social" sobre esta enfermedad que
afecta de manera crónica a las personas que la padecen.
El texto llama también a trabajar para "normalizar" esta patología y denuncia la "incomprensión" y
"discriminación" que sufren los pacientes de esta dolencia motivadas, según apunta el Congreso, por el
"desconocimiento" de las personas sobre la propia patología. En este sentido, la Cámara destaca el "sesgo de
género" de la fibromialgia que afecta principalmente a las mujeres, por el que muchas pacientes sufren "doble
discriminación": por estar afectada y ser mujer y porque los hombres les atribuyen el sufrir una dolencia de
mujeres,
"El Congreso apela a la empatía de las personas y de los poderes públicos", apunta la declaración institucional,
que recuerda que esta dolencia la sufren el 3% de españoles.

2020.06.13 DINAR VIRTUAL
El dia 13 de juny haguéssim fet l’assemblea i el dinar familiar que tant ens agrada. I no el podrem
fer, però hem pensat que podríem muntar un mural on penjaríem totes les fotos que ens feu
arribar de vosaltres amb la parella, la germana, el fill o filla que us hagués acompanyat aquell dia.
La foto ha de ser asseguts a taula amb un plat davant. Així serà com si tots nosaltres estiguéssim
junts.
Aquest any no hem pogut celebrar el nostre Dinar de Convivència però per a no oblidar-lo hem
decidit fer un dinar virtual.
Esperem poder fer-lo físicament l'any vinent.
https://youtu.be/xHMqbgrXBpg
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2020.09.17 ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA ONLINE

2020.09.24 CONEXIO VIRTUAL AMB ELS VOLUNTARIS
Atesa la pandèmia, aquest any no hem pogut fer la segona jornada del voluntariat i abans de
començar el curs (que tampoc sabem si el podrem fer presencial), vàrem connectar amb els
voluntaris de Reiki, amb el voluntari de Defensa Personal i Reflexologia Podal, la voluntària de
Mindfulnes i de Memòria i la Psicòloga.
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Tots ells estaven agraïts i entusiasmats de començar altre cop les teràpies i novament els vàrem
donar les gràcies per tota la seva ajuda i ganes de viure amb nosaltres el dia a dia de la nostra
malaltia.

2020.10.01 Modificació Estatuts
1/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8161 - 24.6.2020

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
Article 10
Modificació de l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19
Es modifica l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactat de la forma següent:

“Article 4
Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil
català i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal
4.1 El còmput dels terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de les persones
jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català, suspesos a partir de la data de
declaració de l'estat d'alarma, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data
de finalització de l'estat d'alarma. Les reunions convocades abans de la declaració d'aquest estat
que hagin estat ajornades durant la seva vigència s'han de tornar a convocar dins dels tres mesos
següents a la data d'aixecament d'aquest estat.
4.2 No obstant el que disposa l'apartat anterior, i fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans que
s'hi esmenten es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de
comunicació,d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els
estatuts no ho prevegin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també
poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi
civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que
els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una
associació, un vint per cent de les persones associades.
4.3 El còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i
altres documents exigibles, suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, es reprèn
una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma.4.4
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L'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de
propietat horitzontal resta suspesa fins al 30 d'abril de 2021, sens perjudici de la possibilitat de
cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, atenent les
seves circumstàncies i les mesures de seguretat en cada moment aplicables, a iniciativa de la
Presidència o si ho demana almenys un vint
Capítol III. L'Assemblea General
Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. El lloc de serà el domicili
social però també es podrà fer en un altre lloc diferent. Es podrà autoritzar que les assemblees
generals, tant extraordinàries com ordinàries, puguin celebrar-se les sessions per medis telemàtics,
únicament quan es garanteixin degudament els drets de totes les persones socies.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i
mitjançant un escrit publicat a la web, a traves de correu electrònic o altres medis de comunicació
telemàtica, correu convencional o domicili social.
Capítol IV. La Junta Directiva de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi,
s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap
cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé
si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
3. Les reunions de la Junta Directiva es podran portar a terme de forma telemàtica.
Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’assemblea general extraordinària
del dia 17 de setembre de 2020, com a punt únic de l’ordre del dia..
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2020.10.20 PROTOCOL ASSISTÈNCIA A TERÀPIES
Abans de sortir de casa


Si et trobes malament, no vagis a la teràpia i avisa que no hi pots anar



Si et trobes bé, renta’t bé les mans amb aigua i sabó



Posa’t la mascareta

En arribar al lloc de la teràpia


Procura arribar a l’hora en punt. Si arribes d’hora, t’hauràs d’esperar dreta al carrer



A l’entrada, hi haurà gel hidroalcohòlic per netejar-te les mans



Et prendrem la temperatura. Si tens més de 37,5°C, no podràs entrar

A l’entrar a la sala


Si has pujat amb ascensor, torna a netejar-te les mans amb gel hidroalcohòlic



Intenta mantenir la distància amb les altres persones. Guardem les abraçades per quan no hi
hagi prevencions



No et treguis la mascareta



Deixa les teves pertinences (bossa, jaqueta...) al lloc que se n’hagi habilitat. Procura no tocar
les pertinences de les altres persones



Seu al lloc que t’assignin i no canviïs de lloc. Si no et sembla correcte, digues-ho abans de
seure

Al sortir de la sala


Acomiada’t mantenint la distància



Agafa les teves pertinences del lloc on les has deixat i procura no tocar les dels altres assistents



Al sortir de la sala, neteja’t les mans amb gel hidroalcohòlic



Surt al carrer sense entretenir-te. No està permès quedar-se a l’interior del recinte



Si vols parlar amb alguna persona que també assisteix a la teràpia, ho heu de fer al carrer
AJUDEU-NOS A FER
QUE LES TERÀPIES SIGUIN
UN LLOC SEGUR PER A TOTHOM
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2020.10.23 MISSATGE A LES SÒCIES
Benvolgudes sòcies,
Crèiem que no tornaríem a viure un confinament i anem camí que es torni a produir. Ja és
difícil mantenir la positivitat amb la malaltia que arrosseguem i, a més, hem de conviure
amb tot el què està passant.
Nosaltres que sempre hem volgut tenir una Associació de contacte i proximitat, ara ens ho
han tornat a posar en STAN-BY. També és veritat que el món sanitari té tanta feina amb la
pandèmia, que la resta de malalties sembla que no existeixin i això ens fa patir. Però hem de
donar una volta més i pensar que continuem juntes, que podem comunicar-nos igualment,
que podem fer online alguna teràpia amb bona predisposició i gràcies al voluntariat. Així que
us demanen paciència, no defallim, continuem, sabeu que ens teniu i ens tenim i que no
podem aturar-nos. Cuideu-vos, feu una alimentació respectuosa, exercicis suaus, caminar
una miqueta si ens deixen, protegim-nos tant físicament com a nivell intern.
Nosaltres continuem treballant i buscant formes de poder fer i estar.
Mantinguem viva l’esperança, encara que el camí ens sigui difícil de seguir i les tempestes
ens obliguin a aturar-nos.
Una abraçada ben gran,
Montserrat Mas

2020.10.23 REUNIÓ TAULA DE SALUT SSC. ONLINE
Ens reunim les entitats que conformem la Taula, incloses les representants del departament
de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. Es fa una pluja d’idees sobre informació que es pot
publicar a la pàgina web de salut de l’Ajuntament de Barcelona i que sigui d’utilitat per tota
la ciutadania, seguint el format de les pàgines web municipals.
S’acorda que des del departament de salut es recullen les propostes fetes per les persones
membres del grup i retrobar-nos al mes de març per acabar de consensuar el contingut que
es publicarà a la pàgina web de salut, amb una proposta de
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l’estructura que tindrà.

2020.11.16 ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA FCVS

Aquest any de forma virtual, s’ha fet l’Assemblea. Érem unes 50/60 entitats. Hem anat
visualitzant tot el treball que s’ha fet durant l’any 2019 així com el pla d’actuacions pel 2020.
Tal com s’informava, seguidament es votava. Ha estat molt dinàmic i fàcil de seguir-ho. La
presidenta d’Afibrocat juntament amb una altre entitat federada, han estat interventores.
La introducció ha estat feta pel president de la FCVS, Jordi Balot. “Aquest any celebrem
els 30 anys de la FCVS i les entitats han demostrat que segueixen al peu del canó”, ha
afirmat. “Hem demostrat que el voluntariat és imprescindible per a la nostra societat i més
en aquests moments tan difícils”, ha afegit.
Tot seguit el coordinador de la FCVS-Barcelona, Albert Francolí, ha presentat la memòria
d’activitats 2019, acompanyat del coordinador de la FCVS-Tarragona, Josep Cabrera.
L’explicació de l’àmplia xarxa que conforma Voluntaris.cat arreu del territori, la descripció
dels seus recursos i projectes al servei de les entitats i l’abast de la seva comunicació i de les
seves cites anuals han sigut els punts principals. Ratificada la memòria unànimement, ha
sigut el torn del tancament econòmic del 2019, que ha sigut aprovat per àmplia majoria de
vots. El pla d’actuació i el pressupost 2020, aprovats!
Rosa Palau, coordinadora de la FCVS-Lleida ha compartit el pla d’actuació de la FCVS durant
aquest 2020. Tot i haver-se celebrat a l’octubre per qüestions extraordinàries, l’AGO ha sigut
el punt per donar a conèixer les activitats i accions de la FCVS durant aquest any
de pandèmia i com han adaptat les seves activitats per poder arribar i satisfer les necessitats
del voluntariat i de les entitats. El pressupost del 2020 ha sigut presentat per en Jaume
Montserrat, tresorer de la FCVS. Ambdós punts també han sigut aprovats amb la majoria de
vots a favor.
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2020.11.20 REUNIÓ GRUP DE TREBALL TAULA DE SALUT. GUIA
FITOSANITARIS. VIA ZOOM
Aquesta Guia pretén oferir informació pràctica a la ciutadania sobre els riscos dels productes
químics destinats a la vegetació, recomanacions per a un ús adequat, mesures de precaució i
protecció per a les persones, mascotes i medi ambient, donar a conèixer
les millores en la gestió de la jardineria pública i els avisos a la població, i proposar
alternatives per reduir exposicions i gaudir de llars i espais verds privats més sans, en
sintonia amb la tendència en el manteniment de la vegetació pública de Barcelona

2020.11.25 DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES
Lectura del manifest del acte commemoratiu
online del dia internacional per l'eliminació de la
violència vers les dones víctimes de la violència
masclista, amb la participació de la nostra
presidenta
d'Afibrocat,
Montserrat
Mas
#25novembre

MANIFEST
Enguany fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i
membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data com a Dia internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de
moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert
que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors
masclistes, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el
poder patriarcal.
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les violències
masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals està
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guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar
mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per
erradicar totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i
exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, però també
aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment
menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic
de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres com les que és donen per l’acció contraria u
l’omissió en l’exercici del drets de les dones per part de les institucions . Tenim molts exemples i en
aquest temps toca fer paleses les dificultats en l’atenció social i sanitària de moltes dones, en la manca
de respecte com a persones de ple dret, ja sigui en l’exercici dels drets sexuals i reproductius com ara el
no poder fer valer el Pla de part, o la medicalització de problemes socials o en la manca de diagnòstic
precoç en el cas de problemes sanitaris per manca de dades i estudis segregats per sexe. Però una de
les accions més greus ha estat l’omissió d’atenció de les dones grans que estaven en residències
geriàtriques, on volem constatar la manca de respecte dels seus drets com a ciutadanes per la
insuficient atenció que ja rebien i per la privatització de l’atenció sanitària de les residències, cosa que
ha facilitat els contagies, i que ha portar a una sobremortalitat d’aquest col.lectiu.
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, afortunadament, les
persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les violències masclistes. Segurament, mai
abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els
darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de
violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les
circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho
ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual
per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència
psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat habitual de les
dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball.
S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament quan les
dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han
produït agressions sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones professionals
formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en
línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les
ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el
sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i
assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles.
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir de les seves
víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers passius i resignats
en la seva situació i desconeixem que, constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les
quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la
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vida pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem
comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència.
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era cert
i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les places,
els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot
ser l’espai més perillós per a nosaltres.
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el control sobre la
víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que
s’han posat en marxa per posar fre a les violències.
Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclismes han vist que perdien aquest
poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, precisament, quan s’ha produït el
desconfinament.
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament històriques.
No ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de: “són
coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país
que han posat sobre la taula l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils.
Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida
digna de les dones i les nenes.
Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb qui
compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar. Compartim preocupacions,
sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s’ha vist impedit, ha estat més
important que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els
seus àmbits i formes.
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment idoni per a
explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha alertat sobre la situació
que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com
la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari.
També creiem que les Administracions Públiques han d’incrementar els seus esforços en millorar els
recursos, replantejar models, i augmentar la formació de les persones que hi treballen per acabar amb
aquestes situacions. Cal més representació de dones en tots els espais de decisió i assessorament, així
com als comitès de persones expertes doncs és imprescindible ser-hi per poden incidir per canviar la
cultura patriarcal.
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Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres
amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu. Per
últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també còmplice en la
construcció d’aquest món millor.

CONSELL DONES HORTA-GUINARDÓ
Barcelona 25 novembre 2020

2020.11.27- 28 XV JORNADA DE VOLUNTARIAT I SALUT-ONLINE
Cuidar des de la distància. Les noves tecnologies en els programes de voluntariat post Covid19 el Dissabte 28 novembre 2020 de 14h a 15h
Transformació profunda de l’entitat. Optimitzar
els recursos. Qui, què, com, a qui? Perquè?

2020.11.27 55 ANIVERSARI INSTITUT GUTTMAN
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Aquest divendres la Fundació Institut Guttmann celebra el seu 55è aniversari. Malgrat la
difícil situació que ens ha tocat viure aquest any i que tots estem patint, no han volgut deixar
passar l’oportunitat d’organitzar un acte de celebració a l’alçada del que la institució mereix
amb tot el respecte a les mesures de bioseguretat que les administracions ens marquen.
Es retransmetrà en directe des d’Ona Llibres pels nostres canals de Youtube, Instagram i
Facebook amb la participació de primeres figures del món cultural, polític i social com ara
Iñaki Gabilondo (periodista), Manuela Carmena (exalcaldessa de Madrid), Joan Subirats
(regidor de l’Ajuntament de Barcelona), Albert Llovera (pilot de rallies), Dolors Bassa
(exconsellera d’Afers Socials, Treball i Famílies), Jordi Cabré (escriptor i advocat), Anxo
Queiruga (president Cocemfe), Antonio Centeno (activista polític i social), Montserrat García
(Junta directiva d’ECOM), Josep M. Solé (president del Consell Social i de Participació), i
Jesús Ángel Celada (director general de Polítiques de Discapacitat del Govern d’Espanya). Pel
rodatge del documental que s’emetrà en diverses parts durant l’acte, hem comptat amb la
participació de Casa SEAT.
De la mà de la periodista Mònica
Terribas ens parlarà de la importància
i la necessitat de la participació de les
persones amb discapacitat com a
motor de canvi social per impulsar i
aconseguir una societat més justa,
inclusiva i equitativa.

2020.11.27 ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA I ORDINARIA SEFIFAC
1. Presentación Candidatura “SEFIFAC: Avancemos” para la Nueva Junta Directiva.
a. Proyecto general: Objetivos, Organización, Acciones, Presupuesto. Dr. Antonio
Collado
b. Área de Socios Profesionales: Miriam Almirall
c. Área de Socios Institucionales: Toñi Maza
d. SEFIFAC-CLADEF en Latino América: Dr. Daniel Messina
e. Comunicación y Plataforma: Luis Alfonso Vidal y Tamara Rodríguez
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2. Elección y Nombramiento de la Junta Directiva
Queda aprobada la nueva Junta

3. Ruegos y preguntas
También las preguntas son para ampliar alguna información ofrecida.

2020.11.27-28 XV JORNADA DE VOLUNTARIAT I SALUT. SEGONA
CONFERÈNCIA
Taller. Per una mort digna: l’acompanyament i la cura a finals de la vida. Dissabte 28
novembre 2020 de 11.30h a 12.30h
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Sota el títol ‘El voluntariat en salut: posem la vida al centre’, la FCVS ha volgut donar
importància i prioritzar les cures en totes les seves formes, un aspecte que s’ha posat més de
relleu que mai arran de la pandèmia provocada pel COVID-19. De quina manera el voluntariat
de salut està aportant el seu gra de sorra en aquest replantejament de prioritats? De quina
manera les cures que fan les entitats de voluntariat cap a persones grans o dependents es
poden dignificar?
La XV edició de la Jornada cerca construir respostes col·lectives a aquestes preguntes, tot fentnos costat en aquests moments tant durs on el treball en xarxa i les relacions horitzontals i
solidàries són més necessàries que mai.

2020.11.27 -EINES LLIURES- CURS ONLINE

Eines lliures per al teletreball
FLOSS: (Free/Libre Open Source Software) gran diversitat de solucions tecnològiques lliures
i obertes que donen resposta a les necessitats de gestió i producció d’un projecte.
Programari Lliure: El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i
modificat sense restriccions (gratuït)
Aboquen i animen a les entitats a fer us d’aquestes eines lliures.
QUINES SÓN AQUESTES EINES?
Eines de compartició i accés als arxius
Són programes per a la gestió (accés i modificació) d’arxius digitals al núvol.
Exemples:

Nextcloud, Owncloud, Seafile, (similars al Dropbox, la versió gratuïta té la

mateixa limitació de capacitat que el Dropbox, entre 2 i 5 Gb)
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Eines de comunicació
Són programes per a la comunicació interna o externa d’una organització.
Exemples: Jitsi (similar a Zoom, amb limitacions de qualitat tècniques, i si un usuari té
dificultats tècniques repercutirà als altres), Mattermost (similar a Whatsapp o Telegram),
Mastodon (similar a Twitter), Decidim (per fer fòrums o votacions).
Eines de publicació
Eines per a publicar continguts a Internet, gestors de contingut, generació de continguts
col·laboratius...
Exemples: WordPress (desenvolupador de pàgines web), Pad, MediaWiki (similar a
Wikipedia)
Eines de gestió de Projectes
Eines de gestió i planificació de projectes
Exemples: Odoo, Phabricator, OpenProject, Taiga
Eines d’accés remot
Eines per accedir remotament a altres màquines
Exemples: Filezilla, DWservice
Proveïdors d’eines lliures i serveis
https://www.commonscloud.coop/
https://maadix.net/ca
https://framasoft.org/
https://xes.cat/repositori-eines-lliures
http://floss.colectic.coop/eines-lliures-en-catal-per-teletreballar
http://punttic.gencat.cat/article/eines-facilitar-la-nostra-vida-digital
https://opensource.com/resources/projects-and-applications
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Segona sessió
En aquesta sessió es parla de les mateixes eines, però amb més detall i explicades.
Es fa molta èmfasi a fer us d’aquestes eines, principalment per tenir el control de les nostres
dades i que una empresa externa no en pugui fer ús.
Han parlat d’eines de gestió compartida de documents com el Dropbox (Etherpad) i també
un parell de serveis que tenen de tot, gestió de documents, hosting, gestió de correus
electrònics, calendar-agenda, fòrums privats, etc com MAADIX, però has de pagar segons el
pla que escullis.. Fa esmena a les eines d’edició de documents com Libre Office (semblant al
Office).
Des de Colectic, tenen un projecte que ens permet enviar un formulari amb les necessitats
que tenim i ens fan un informe aconsellant què és el que necessitem.

2020.12.03 VOLEU CONEIXER EL GRAU DE DIGITALITZACIÓ DE LA
VOSTRA ENTITAT?
Arran el confinament per la COVID-19 moltes entitats ens hem vist obligades a accelerar el
nostre procés de digitalització. A vegades, improvisant i resolent les necessitats de la millor
manera que hem pogut, però sense cap estratègia definida.
Per això hem fet el Digital Checkup, un formulari d’autoavaluació que en permetrà avaluar la
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maduresa digital de la nostra entitat. Amb els resultats obtinguts, des del m4Social (projecte
de la Taula del Tercer Sector) realitzarem un estudi de l’estat de digitalització en què ens
trobem les entitats del Tercer Sector.
El Digital Checkup s’estructura en quatre àrees relacionades amb la transformació digital:



Cultura organitzativa, lideratge i talent.



Orientació a la persona usuària i sostenibilitat de l’entitat.



Seguretat informàtica i protecció de dades.



Comunicació: màrqueting i continguts digitals.

Què entenem per Transformació Digital? La transformació profunda del model de l'entitat,
dels seus processos i de les competències de les persones que en formen part, per optimitzar
els recursos i donar un millor servei als col·lectius pels quals treballen. Aquesta
transformació digital no ha d'anar lligada necessàriament a innovacions disruptives o al
desenvolupament costós de noves tecnologies, sinó que l'aproximació i el focus ha de ser en
les persones, en l'optimització de recursos i en la capacitat d'adaptació a les noves
tecnologies quan sigui necessari. Per això és molt important mirar aquesta transformació des
d’un punt de vista holístic i amb perspectiva global.

2020.12.11 DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT 2020

PRESENTADORA: CLARA SÁNCHEZ CASTRO
Reinventar-nos i adaptar-nos al nou model de vida. – 6a edició premi Lluís Martí

El president Jordi Balot ha fet un resum de tot el que ha fet la federació durant la pandèmia:
garantir la plena inclusió del voluntariat i tirar endavant l’acció voluntària.
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2020.12.12 PARADA DE NADAL

Aquesta és l’única parada que hem pogut fer aquest any. Teníem moltes ganes de tenir altre
cop contacte amb el barri, poder tornar a donar informació i acolliment a noves persones que
ho necessiten i sobretot poder mostrar el què s’ha fet amb tanta il·lusió.
Hem seguit tots els protocols de seguretat marcats per llei.
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7.2 Altres temes d’interès 2020

2020.02.03. CAFÈ A
L’ASSOCIACIÓ

2020.12.10 NADALA
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BONES FESTES!!
Necessitem del humor per poder generar més endorfines en aquest moment que vivim i res
millor que un video divertit. Necessitem una rialla cada dia.
Una abraçada de part de la Junta

https://youtu.be/YhFDzT3gnJc

BALANÇ SOCIAL. ENSENYA EL COR
Durant les properes setmanes tindran
lloc

tres

actes

relacionats

amb

la

recollida de dades de Balanç Social 2019
i

l’impacte de la Covid19 durant el

primer semestre de 2020.
Aquest any, 194 empreses i entitats de
l’ESS

han

D’aquestes,

fet

el

129

no

Balanç
només

Social.
han

completat les preguntes que fem cada any respecte l’exercici anual anterior sinó que han
participat en la recollida de dades per analitzar l’impacte de la covid-19 durant el primer
semestre. Gràcies a aquesta participació i als diagnòstics elaborats per Pam a Pam sobre els
sectors de l’alimentació i les TIC, hem preparat l’informe «L’impacte de la covid-19 sobre
l’economia social i solidària: solidaritat malgrat les dificultats». A l’informe hem analitzat,
d’una banda, com el teixit de l’ESS ha rebut l’impacte de la paràlisi socioeconòmica derivada
del confinament domiciliari i com això ha afectat en aspectes econòmics,
laborals i de participació. De l’altra, hem aprofundit en l’impuls i
articulació de respostes col·lectives de l’ESS per fer front a les
emergències sanitària, sociocomunitària i socioeconòmica derivada de la
covid-19. Per acabar, a la darrera part de l’informe hem obtingut una
fotografia de les mesures que les empreses i entitats consideren més
importants per fer front a la situació actual i futura.
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8. Teràpies en Pandèmia

Reiki

Taller de Manualitats

Reflexologia

Mindfulnes i Memòria

58

9. Epíleg
Acabem aquest any i el primer pensament és que l’any pròxim tot sigui diferent. Difícil, ja
que després de tot el viscut i tot el terrabastall econòmic, social, sanitari i polític, no serà
fàcil.
Aquest any de pandèmia, les associacions grans i petites hem hagut de fer un esforç per
reinventar-nos i poder continuar atenent i estar pròxims als nostres associats o usuaris.
El món virtual s’ha imposat al món físic de les abraçades, de les xerrades en un espai, a les
sortides, a les parades per mostrar les nostres manualitats i escoltar i orientar a persones
que com nosaltres, pateixen la mateixa malaltia i no saben com viure-la.
No estàvem preparats per fer aquesta immersió, però a mesura de les possibilitats de cada
associació hem fet i hem procurat tenir els mitjans perquè ningú sentís la soledat i sabessin
que podien comptar amb nosaltres.
Tinc l’esperança que com a bons resilients que som, sabrem aguantar i entomar tot el que ja
hem viscut i potser el que encara hem de viure i que en sortirem mes forts. Però el món
sanitari no pot ni ha d’oblidar que hi han altres malalties que com la nostra és crònica i que
necessita d’uns seguiments que actualment han quedat aturats. Hem de lluitar per la
normalització de la sanitat. El món social i econòmic també ha caigut i això significa molt
més pes per les famílies. Sentir-nos grup i saber que ens podem donar la mà uns i altres, ha
d’ajudar-nos a sortir i continuar fent la feina.
Una menció molt especial per els nostres voluntaris, que sempre els hem tingut a prop i que
també ens han ajudat a fer les coses més fàcils.

“Fer Associació: és generar un sentiment de pertinença, acolliment i
confiança”
Montserrat Mas-Presidenta
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