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0- Presentació de Presidència
Benvolguts/des,
Aquest any ha estat d’especial rellevància per la nostra entitat, hem estat
d’aniversari! Ja tenim 20 anys!! Portem tot aquest llarg trajecte treballant
per la millora de la qualitat de vida dels nostres beneficiaris, enfortint els
nostres projectes, optimitzant els nostres recursos i obrint l’associació a la
societat.
Aquest aniversari per nosaltres representa un clar aval públic d’aquest
esforç de millora constant, del que n’estem molt orgullosos/es i volem
agrair-vos a tots/es la vostra implicació, com a socis/es i entitats
col·laboradores, donat que sense la vostra presència res en seria possible.
Us apropem la nostra Memòria 2018 amb la il·lusió de qui celebra i
comparteix camí.
Esperem gaudir, com a mínim, de 20 anys més amb la mateixa força i esperit
de lluita i amb el vostre suport i acompanyament.
Una forta abraçada,

Montserrat Comas

Presidenta
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1- La Malaltia de Huntington
La malaltia de Huntington o Corea de Huntington és
una malaltia neurològica que ocasiona una
degeneració de les cèl·lules nervioses del cervell. Els
primers símptomes solen ser trastorns motors,
cognitius, emocionals i conductuals, o la suma de tots.
La possibilitat d’heretar la malaltia d’un progenitor
afectat és del 50%. L’individu que no ha heretat el gen
afectat no patirà la malaltia ni la transmetrà als seus
fills. Normalment apareix entre els 30 i els 50 anys,
malgrat que l’edat d’inici pot ser molt variable, des de
la infància fins als 75 anys.
La malaltia progressa des d’una lleugera inquietud motora fins a arribar a ser
incapacitant en un termini d’uns quinze o vint anys. Avui per avui no existeix
cap cura, el tractament s’orienta a maximitzar la capacitat funcional tant com
sigui possible. En estadis avançats de la malaltia cal assistència i supervisió
per a qualsevol activitat de la vida diària.
Existeixen diferents vies obertes d´investigació,
s’està experimentant amb noves substàncies en
assaigs d’àmbit internacional i actualment els
transplantaments neurals i la teràpia gènica
estan també en fase avançada.

Un estil de vida intel·lectualment actiu
confereix més protecció enfront de la
neurodegeneració, retardant l'aparició de
símptomes i de la pèrdua de substància
grisa al cervell.
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2- L’Associació ACMAH Organització i estructura
ACMAH n’és una entitat de caire autonòmic i sense ànim de lucre, constituïda
l’any 1998 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 20553 i NIF G61574687, que desenvolupa el seu
projecte associatiu al voltant de les persones amb malaltia de Huntington i
les seves famílies amb el clar objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
Des de fa vint anys treballem pel nostre col·lectiu en diferents projectes,
serveis i activitats terapèutiques que es vertebren, des de la nostra Seu de
l’Hotel d’Entitats de La Pau del carrer Vergés 1 de Barcelona, per donar
resposta a les seves necessitats.
Al març d’aquest any 2018 va haver renovació de Junta Directiva i la seva
disposició actual n’és la següent:
Presidència
Vice-presidència
Secretaria
Tresoreria
Vocalies

ACMAH - Memòria 2018

Montserrat Comas Mañosa
Benjamín Megias Cantillo
Joaquín Bielsa Esteban
Sandra Megias Barbero
Toni Buceta Alegre
Teresa Lozano Granero
Anna Roig Masdeu
Lourdes Sánchez Nogales
Alejandro Vila Indurain
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2- L’Associació ACMAH Les Persones
Beneficiàries
Per nosaltres res no pren sentit sense les persones beneficiàries que
constitueixen el motor motriu de l’entitat i el perquè de la nostra lluita. Tot i
ser una malaltia minoritària a Catalunya hi ha registrats centenars de casos de
persones afectades per la malaltia de Huntington, xifra que incrementa
dràsticament quan ens referim a familiars amb risc d’haver heretat la mutació
genètica o portadors asimptomàtics de la mateixa.
En ACMAH representem a 275 persones associades de reu de Catalunya i
atenem al voltat de 385 persones l’any, dins del nostre programa d’atenció
integral i d’altres activitats participatives programades .

Procedència de les
persones associades
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2- L’Associació ACMAH Les Persones
Professionals i Voluntàries
Actualment col·laboren amb nosaltres més de 20 professionals i voluntaris
que fan possible la nostra tasca diària.

Telma Amalrich
Coordinadora

Angelina Prades
Treballadora Social

Alba Corredera
Neuropsicòloga

Jaume Petit
Psicòleg

Maria Castro
Logopeda

Helena Gadella
Logopeda

Sandra Cobo
Fisioterapeuta

Neus Barbosa
Consultora

Laura Nogueira
Xarxes Socials

Alejandro Vila
Advocat

Marta Sanmartín
Disseny d’Imatge
Corporativa
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2- L’Associació ACMAH Les Persones
Volem agrair de manera especial el treball portat a terme pel personal
voluntari d’ACMAH amb una menció destacada a Angelina Prades i Telma
Almarich que són l’ànima de l’Entitat des de fa vint anys.
Les àrees d’intervenció actuals del nostre voluntariat son:
Administració i Comptabilitat
Al llarg de l’any 2018 les tasques organitzatives, d’administració i
comptables han estat portades a terme setmanalment i de forma
voluntària per una professional coordinadora.
Treball Social i Atenció a les Persones
D’igual forma, a partir del mes de juny la Treballadora Social jubilada
ha continuat realitzant la seva tasca d’atenció als nous vinguts i
assessorament en ajudes i serveis, de manera voluntària.
Assessorament Jurídic
Comptem amb la col·laboració del nostre advocat que atent primeres
consultes, de persones associades, de forma voluntària.

Comunicació en Xarxes Socials
Les nostres xarxes socials han estat administrades per una voluntària
que, setmanalment, ha gestionat les nostres entrades.
Disseny d’Imatge Corporativa
Comptem amb la col·laboració d’una voluntària que ha dissenyat el
logo del 20è Aniversari de l’ACMAH i que, l’any 2019, dissenyarà el nou
logo corporatiu de l’entitat.
Activitats de Foment de la Participació
Altres persones voluntàries han col·laborat en la programació
d´activitats de participació: jornades, assemblees, reunions o actes
participatius que s’han programat al llarg de l´any.

Volem assenyalar que al 2019 les àrees de voluntariat seran gestionades a
través del Pla de Voluntariat d’ACMAH i els perfils d’administració, atenció a
les persones i comunicació passaran a ser perfils de contractació.
ACMAH - Memòria 2018
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2- L’Associació ACMAH Recursos i finançament
Amb el suport de la Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya, tenim a l’abast la infraestructura de l´Hotel d´Entitats La Pau en
un despatx en cessió de lloguer al 7è pis que disposa de mobiliari i
equipament específic i d’espais comuns compartits amb sales polivalents.
La seu social d’ACAMAH n'és l’espai on es dissenyem i gestionen totes les
nostres accions i es dur a terme, entre d’altres, les primeres visites, el servei
d’informació i assessorament sociosanitari i les teràpies rehabilitadores.
La metodologia de treball en xarxa amb el propi sector federatiu, les entitats
socials i els circuïts sociosanitaris ens permet compatibilitzar les nostres
pròpies accions, optimitzant els recursos ja existents per posar-los a l’abast
dels nostre col·lectiu: informació actualitzada sobre la malaltia, serveis als
que poden accedir, cobertures socials i sanitàries, centres residencials i ajudes
tècniques o serveis especialitzats i gestions personalitzades.

33,84%
51,62%

INGRESSOS ANY 2018
14,54%
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Subvencions Públiques
Donacions
Quotes persones Associades

Disposem de fonts de
finançament diversificats
que
ens
possibiliten
establir millores dins dels
nostres programes de
continuïtat i la posada en
marxar de nous projectes.

L’any 2018 hem gestionat
36.742,21 € d’ingressos.
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2- L’Associació ACMAH Recursos i finançament
Seguidament indiquem els fonts de finançament que són de procedència
pública.
6%

62%
32%

FONTS PÚBLICS 2018
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya

Fonts de Finançament Públic 2018
Entitat Finançadora
Diputació de Barcelona

Àmbit o Departament
Import Atorgat
Gerència de Serveis de Benestar Social
1.231,31 €
Àrea de Salut
4.000,00 €
Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
2.000,00 €
COSPE H.1 Benestar Social i Família
9.360,00 €
Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
2.375,00 €
Total Finançament Públic 2018 18.966,31 €
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2- L’Associació ACMAH Relacions Institucionals
 Des d’ACMAH promovem la participació dins les xarxes d’entitats
federades i potenciem el desplegament d’accions de millora dels models
de serveis a les persones amb discapacitat i, de manera específic, la
promoció, posicionament i visibilització del nostre col·lectiu.
Actualment pertanyem a les següents entitats:

 Treballem amb col·laboració amb els Departaments de Neurologia,
Genética i Psiquiatria dels principals hospitals de Catalunya.
 Actualment la nostra col·laboració amb les Administracions Públiques es
a través de:
 Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i Departament de Salut)
 Ajuntament de Barcelona i IMPD
 Diputació de Barcelona
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3-Programa d’Atenció Integral ACMAH
Abordem l’atenció a persones amb malaltia de Huntington i les seves famílies
a través del nostre Programa d’Atenció Integral ACMAH. Conformat per
diferents àrees de suport i atenció a les persones, ja siguin afectats/des
directes de la malaltia, familiars o persones cuidadores: Treball Social,
Neuropsicologia,
Psicologia,
Logopèdia,
Fisioteràpia,
Formació
Multidisciplinària i Assessorament Jurídic.
Aquest abordatge es multidisciplinari i es desenvolupa impulsant un
acompanyament i una atenció constant, evolutiva i adaptable de manera
que, aquesta, cobreixi les necessitats canviants del propi procés de la
malaltia.

Objectius generals del programa


Proporcionar informació i formació actualitzada i veraç
sobre la malaltia de Huntington.



Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la
malaltia de Huntington.



Augmentar les estratègies i recursos de les famílies i
persones curadores.



Oferir suport emocional tan a les persones amb malaltia de
Huntington com a les famílies i persones curadores.



Facilitar, potenciar i educar en activitats i teràpies
rehabilitadores.



Reduir la vulnerabilitat social o l’aïllament de les persones
afectades oferint acompanyament, informació, suport i
assessorament jurídic, sociosanitari i d’ajudes tècniques.



Potenciar i promocionar la millora de la qualitat de vida del
nostre col·lectiu i de les seves famílies cuidadores.

ACMAH - Memòria 2018
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3-Programa d’Atenció Integral ACMAH
Metodologia d'abordatge

Personalització
Realitzar avaluacions
i plans d’intervenció
personalitzats, per
persones afectades i
familiars.

Promoció de l’autonomia
Promoure la autonomia, en
la mesura del possible, o
l’allargament del seu
manteniment.

Enfocament global
Considerar aspectes
socials, físics, personals i
familiars plantejant
intervencions globals en
cas necessari.
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Integració social i
participació
Promoure la integració
social i la participació en la
comunitat, i en les pròpies
activitats d’ACMAH, de les
persones afectades per la
malaltia de Huntington.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Àrees d’intervenció

Neuropsicologia

Logopèdia

Assessorament
Jurídic
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Psicologia

Treball Social i
Atenció a les
Persones

Fisioteràpia

Formació
Multidisciplinar
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Treball Social i Atenció a les Persones

Treball Social i
Atenció a les
Persones
Angelina Prades
Treballadora Social
Col. Núm. 4579

2018

Seguint els objectius generals del nostre
Programa, les tasques de l’Àrea de Treball
Social són l'acollida, informació, suport,
seguiment i assessorament a les persones
afectades per la malaltia de Huntington o
d’altres persones que s’apropin a l’ACMAH
per rebre informació sobre la malaltia o els
nostres serveis.

L’any 2018 s’han atès a 16 famílies noves
que han rebut recolzament i orientació de les
quals 12 són actualment sòcies d’ACMAH.

Metodologia
La metodologia de treball dins d’aquest àrea es principalment en xarxa amb els
circuits sociosanitaris, centres residencial i hospitals de Catalunya. Juntament
amb els circuits federatius que ens proporcionen l’actualització constant de les
carteres de serveis i recursos existents entorn del nostre col·lectiu.
Dissenyant, en cas necessari, protocols de seguiment de plans d’abordatge
individual interdisplinaris elaborats de manera conjunta entre cadascuna de les
nostres àrees d’intervenció. Facilitant així una cobertura més ample de les
necessitats detectades i un seguiment posterior més òptim de la pròpia
avaluació.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Treball Social i Atenció a les Persones
Àrees de Treball Desenvolupades
Acollida i Benvinguda
Una de les principals tasques de la nostra àrea és l’acolliment de les persones
afectades i les seves famílies que, per primer cop, es posen en contacte amb la
nostra entitat. Majoritàriament aquest primer contacte ve de la ma dels propis
neuròlegs que aconsellen, a partir del primer diagnòstic, la cerca de suport i
vinculació a través, entre d’altres, d’entitats com la nostra amb programes
d’atenció específics.

16
NOVES
FAMILIES
ATESES

L’entrevista d’acollida es fa conjuntament entre les
àrees de Treball Social i Neuropsicologia, de manera
que la persona o persones tenen la millor atenció i
informació possible. Abordem les necessitats de
suport emocional que, en un primer diagnòstic,
esdevenen prioritàries.

Suport i Acompanyament
Atenem les diferents necessitats de suport, al llarg de tot el procés evolutiu de
la pròpia malaltia, amb un seguiment i acompanyament continuats a les
persones afectades i a les famílies curadores. Derivant, a circuits d’altres serveis
socials o sociosanitaris específics, en cas de no poder oferir des d’ACMAH la
cobertura necessària.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Treball Social i Atenció a les Persones
Àrees de Treball Desenvolupades
Informació i Assessorament
Proporcionem assessorament i informació actualitzada i veraç sobre la
malaltia i els diferents serveis de la xarxa sociosanitària als que poden accedir
les persones i famílies afectades: serveis d’acompanyament, assistència
personal, transport adaptat, ajudes tècniques, centres residencials o centres de
dia i assessorament sociosanitari i jurídic.

12
NOVES
FAMILIES
SÒCIES

Informem a les persones associades de
les activitats d’ACMAH, així com de tota
aquella informació que pugui esdevenir
d’importància rellevant pel propi
col·lectiu.

Informem a professionals de l’àmbit sociosanitari que es posen en contacte
amb la nostra entitat cercant assessorament per als seus propis usuaris, entre
d’altres perfils: treball social, infermeres, fisioterapeutes, logopedes i
responsables de centres residencials.
D’igual forma, rebem sol·licituds d’informació de grups d’estudiants o grups de
recerca amb interès per la malaltia de Huntington, donant resposta a totes les
demandes de col·laboració docent i de divulgació.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Treball Social i Atenció a les Persones
Àrees de Treball Desenvolupades
Coordinació Interna
El treball de coordinació interna esdevé una de les parts més importants dins
l’àrea de treball social, les reunions de supervisió, seguiment i coordinació amb
tot l’equip multidisciplinar ens permeten avaluar, tant els plans de seguiment
individualitzats com les teràpies rehabilitadores grupals, valorant en cada
moment la idoneïtat i continuïtat de les accions desenvolupades.
També es desenvolupa la coordinació interna d’altres accions de l’entitat com
les tasques de gestió, supervisió i transmissió d’informació a Junta Directiva i
Assemblea i les activitats dins dels espais de promoció de la participació
d’ACMAH.

Coordinació Externa
La coordinació externa amb la xarxa de serveis
sociosanitaris existents, ens facilita l’optimització dels
recursos i l’actualització constant de la informació.
Possibilitant un abast molt més ample de la cobertura
de les necessitats del nostre col·lectiu.
Volem destacar la feina de coordinació que desenvolupem amb els equips de
neurologia, genètica i psiquiatria de la xarxa d’hospitals de Catalunya amb els
que coordinem iniciatives de millora de la qualitat de vida de les persones amb
malaltia de Huntington i les seves famílies cuidadores.
Aquest any 2018 hem establert un contacte constant amb la Unitat Polivalent
de Barcelona Nord de la Psicoclinica de La Mercè on, majoritàriament, son
atesos els malalts amb trastorns de conducta i/o alteracions psiquiàtriques.
ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Neuropsicologia

Neuropsicologia

Alba Corredera
Neuropsicòloga
Clínica
Col. Núm. 18627

2018

El deteriorament cognitiu i les alteracions
conductuals son símptomes cardinals de la
Malaltia de Huntington i evolucionen de
forma progressiva, repercutint de manera
determinant en la vida de la persona
afectada, en la capacitació funcional,
laboral, social, autonomia, pressa de
decisions o finances, entre d’altres.
La neuropsicologia intervé en el
coneixement, avaluació,
seguiment i
tractament d’aquests dèficits cognitius i
conductuals que poden manifestar les
persones afectades.

Aquesta intervenció, permet un millor ajustament a la malaltia i té
repercussions directes positives en la persona afectada, la seva pròpia família
i entorn proper.
En el Programa d’Atenció Integral ACMAH, la neuropsicòloga, n’és la
professional que actua com a guia en matèria d’alteracions cognitives i
conductuals al llarg del procés de la malaltia de cadascuna de les persones
afectades vinculades.

En l’any 2018 hem portat a terme 2 Noves Avaluacions Neuropsicològiques, 12
Controls Neuropsicològics Evolutius anuals i 40 Tallers d’Estimulació Cognitiva
Grupals.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Neuropsicologia
Metodologia
Avaluació
Neuropsicologica
i Devolució de
Resultats
Programes
d’Estimulació
Personalitzats
i Treball en
Grup
Psicoeducació,
Assessorament
i Orientació

Controls
Neuropsicològics
Evolutius

Derivacions a
Professionals en
cas necessari

ACMAH - Memòria 2018

S’estableixen sessions d’avaluació neuropsicologica
en entrevistes inicials, amb la persona afectada i la
seva família, per valorar el seu estat funcional i
l’afectació cognitiva, conductual i emocional. Es
desenvolupant sessions de devolució de resultats
amb la finalitat d’assessorar i proporcionar
orientacions terapèutiques tant a la persona afectada
com a la seva família.
Dissenyem programes d’estimulació personalitzats
segons el patró de deteriorament cognitiu i l’estat
emocional de cada persona afectada, a través de
diferents tallers d’estimulació cognitiva globals que
possibiliten el seu manteniment funcional el major
temps possible.
Es realitza psicoeducació, assessorament i orientació
constant, tant a les persones afectades com a les
seves famílies.
Es porten a terme controls evolutius de seguiment
anual per conèixer la influència de l’impacte dels
programes d’estimulació que s’està portant a terme i
en cas necessari, es fan derivacions a professionals
externs.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Neuropsicologia
Àrees de Treball Desenvolupades
Avaluació Neuropsicològica
Valorem els dèficits cognitius, emocionals i conductuals, adaptant els
programes d’estimulació a cada cas en particular segons l’estat de cada
malalt/a.
Realitzem psicoeducació, sobre els dèficits observats,
2
als familiars i a les pròpies persones afectades .
NOVES
Assessorem respecte a l’ús d’estratègies
AVALUACIONS
compensatòries, ambientals o d’altre tipus, per a
NEUROl’optimització de les activitats de la vida diària.
PSICOLÒGIQUES
Orientem per afrontar els possibles trastorns
emocionals i conductuals que poden coexistir al llarg
de la malaltia.

Control Neuropsicològic Evolutiu
Establim controls evolutius de seguiment anual que ens permeten valorar la
influència i l’impacte de l’estimulació en les capacitats cognitives i així poder
adaptar el programa de manera personalitzada a cadascuna de les persones
afectades. Indiquem que els nostres afectats també tenen el seguiment
evolutiu dins dels seus hospitals de referència.

12
CONTROLS
EVOLUTIUS
ANUALS
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Reorientem en tot moment a les famílies per afrontar
els nous dèficits cognitius, conductuals i emocionals
que puguin anar apareixent en cada nou control
evolutiu i, en cas necessari, fem derivacions a d’altres
professionals del sector.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Neuropsicologia
Àrees de Treball Desenvolupades
Taller d’Estimulació Cognitiva Grupal

40
TALLERS
D’ESTIMULACIÓ
COGNITIVA
GRUPAL

L’estimulació cognitiva engloba
totes aquelles activitats dirigides al
manteniment funcional i l’activitat
cognitiva de la persona afectada,
el major temps possible.

Des del nostre Programa afavorim la neuroplasticitat cerebral mitjançant la
presentació d’activitats que estimulen les capacitats cognitives, emocionals i
relacionals.

Els objectius dels tallers passen per minimitzar, pal·liar i compensar el dèficits
de les funcions cognitives superiors causades per la malaltia. Volem disminuir
l’aïllament social, millorar l’estat d’ànim, les habilitats socials, la comprensió
de la pròpia malaltia i les seves conseqüències, millorant la seva acceptació i
fomentant l’autoestima a través de la preservació del rol (teràpia de dignitat)
Les capacitats cognitives que s'estimulen en els nostres tallers son: atenció,
memòria, llenguatge, velocitat de processament de la informació, percepció i
funcions executives.
Utilitzem metodologies de revisió, correcció i supervisió dels exercicis
d’estimulació cognitiva individuals realitzats, tenint en compte sempre l’estadi
de la malaltia i el grau d’afectació de cada persona.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Neuropsicologia
Àrees de Treball Desenvolupades
Taller d’Estimulació Cognitiva Grupal
Des del nostre Programa d’Atenció Integral ACMAH destaquem la importància
de treballar en grup amb persones que experimenten la mateixa problemàtica.
Aquest treball grupal permet compartir vivències, intercanviar recursos per
pal·liar l’aflicció i possibilita una adaptació més fàcil a les noves situacions,
ajudant a la comprensió de la malaltia. Pot reduir l'aïllament i augmentar
l’autoestima, facilitant la recuperació del projecte personal de vida.
Establim Grups de Treball, segons el deteriorament cognitiu que presenten les
persones afectades, i cada dimecres es fem un treball multidisciplinari on, a
banda de l’estimulació cognitiva, les mateixes persones usuàries també
assisteixen a sessions d’altres disciplines terapèutiques com poden ser la
logopèdia i la fisioteràpia.
 Setmanalment, Grup amb deteriorament cognitiu moderat-greu
 Quinzenalment, Grup amb deteriorament cognitiu lleu

Tipologia de les sessions del 2018
 Psicoeducació i activitats de foment de l’autoestima i teràpia de
dignitat
 Jocs cognitius i tallers especials de preparació d’activitats dACMAH
 Exercicis d’estimulació cognitiva per fer als propis domicilis
 Sessions de millora d’habilitats socials i de capacitats d’empatia.
 Sessions de role-playing per desenvolupar estratègies
d’afrontament de situacions relacionals difícils.
 Sessions de millora conductual i d’acceptació de la malaltia.
ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Psicologia
L’Atenció Psicològica dins del nostre Programa
es treballa des de 3 marcs: l’Atenció
Individual , l’Atenció Grupal i els GAM.

Psicologia

Jaume Petit
Psicòleg
Clínic
Col. Núm. 2852

Alba Corredera
Neuropsicòloga
Clínica
Col. Núm. 18627

2018

Àrees de Treball Desenvolupades
Atenció Psicològica Individual per a
Persones Afectades
Té com objectiu atendre a aquelles persones
que presentin aspectes a nivell cognitiu o
emocional que requereixin d’una intervenció
més especialitzada, no assumible en un
tractament a nivell de grup, o que es trobin
en dificultats per poder assistir als tallers
grupals.

Aquest any 2018 hem augmentat el nombre de sessions d’atenció psicològica
individual per afectats/des per atendre casos de recent diagnòstic, amb
simptomatologia emocional significativa, o baix suport familiar o social, que
comporten un risc afegit.
Hem derivat a la Unitat Polivalent Nord de
l’Hospital Mare de Deu de la Mercè a les
persones amb alteracions neuropsiquiàtriques
que requerien d’un tractament especialitzat i
continuat.

ACMAH - Memòria 2018
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SESSIONS
ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
INDIVIDUAL
AFECTATS/DES
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Psicologia
Àrees de Treball Desenvolupades
Atenció Psicològica Individual per a Familiars
L’Atenció Psicològica individual a familiars, en situacions de crisis emocionals
o conductuals, es realitza en el moment en el que es valora la necessitat
d’una intervenció immediata i es detecti la necessitat de suport emocional.
Normalment, són sessions destinades a afavorir l’afrontament de situacions
relacionades amb el diagnòstic recent, l’inici dels símptomes de la malaltia,
dificultats per afrontar els problemes conductuals i emocionals derivats de la
malaltia o situacions de davallada funcional.

37
SESSIONS
ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
INDIVIDUAL
FAMILIARS
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Hem assessorat a les famílies sobre el tipus de
tractament, o seguiment per part d’unitats
especialitzades en la Malaltia de Huntington, que
necessita la persona afectada i sobre el
corresponent centre per àrea de residència, així
com d’altres recursos o cobertures que puguin
tenir a l’abast.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Psicologia
Àrees de Treball Desenvolupades
Grup de Suport Psicològic per a Familiars
A l’octubre de l’any 2018 vam iniciar el Grup de Suport Psicològic per a
Familiars, que presenten impacte emocional degut a recent diagnòstic o
derivat dels canvis evolutius de la malaltia.
Intercanvi grupal de vivències i recursos per pal·liar el patiment i aconseguir
una millor adaptació als canvis i reptes de les noves situacions que vagin
esdevenint

Facilitació de la identificació dels propis
recursos i d’eines per reduir l'aïllament,
augmentant
l’autoestima
i
guanyant
confiança.
Psicoeducació respecte dels processos de dol i
del curs evolutiu de la pròpia malaltia.

3
SESSIONS
GRUP
SUPORT
PSICOLÒGIC
FAMILIARS

Grup d’Ajuda Mútua
El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) té com a objectiu proporcionar a familiars o
cuidadors eines per l’aprenentatge de mètodes d’organització i millora de
l’atenció a la persona afectada, a través de la pròpia ajuda mútua d’altres
cuidadors o familiars, pel fet de que comparteixen situacions que els hi són
comunes.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Psicologia
Àrees de Treball Desenvolupades
Grup d’Ajuda Mútua
Valorem molt aquest tipus d’intervencions on els familiars i cuidadors poden
tenir el seu propi espai d'atenció i no tot queda ocupat en l’atenció exclusiva a la
persona afectada per la malaltia.
El psicòleg/a proporciona mensualment l’espai terapèutic perquè es puguin
expressar aquestes emocions, sentiments i actituds que sorgeixen de i en la
convivència amb les persones afectades. Sempre actuant com a catalitzador/a
extern, oferint suport emocional i facilitant recursos, en cas necessari.
Alguns temes treballats al llarg de l’any 2018:

11
SESSIONS
DE GAM
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 Capacitat per observar-nos, cóm estem?
 Fases i adaptació a la malaltia
 La relaxació i la respiració, la rigidesa, flexibilitat,
tolerància i acceptació
 Pensaments disfuncionals: com combatre´ls
 Els comportaments problemàtics i les
alternatives
 Estils de comunicació i habilitats socials
 Organització d´activitats agradables, planificació
del futur i actituds útils per a la convivència
 Suggeriments del propi grup
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Logopèdia

La malaltia de Huntington és una patologia
que suposa una neurodegeneració de
diferents zones cerebrals que dóna com a
conseqüència simptomatologia que incapacita
la persona en les seves activitats de la vida
diària, sent alguna d’aquestes la comunicació i
la seva alimentació.

Logopèdia

Maria Castro

Helena Gadella
Logopeda
Col. Núm.
08-2065

Logopeda
Col. Núm.
08-2065

2018

La manca de tractament mèdic específic, que
aconsegueixi frenar aquests dèficits, limita la
intervenció logopèdica. Això no fa però, que
no sigui eficaç i necessària en la malaltia de
Huntington i que es concentri en proporcionar
una millora substancial de la qualitat de vida
de la persona i els seus familiars, preservant
al màxim possible les seves capacitats.

Les nostres logopedes actuen com a guia en matèria de deglució i comunicació
al llarg de la malaltia, oferint les solucions oportunes depenent de l'estadi i les
característiques de cada persona. El seu paper passa per diferents funcions,
entre d’altres:
 Executar programes d'intervenció en motricitat orofacial i
comunicació i llenguatge.
 Oferir solucions en matèria d'adaptació a la ingesta de
sòlids i/o líquids que assegurin una adequada nutrició i
hidratació.
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Informar dels canvis que es produeixen en la
comunicació: llenguatge oral, escrit i parla/veu i del
mecanisme de deglució i símptomes comuns de disfàgia.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Logopèdia
Metodologia
Metodologia d’intervenció genèrica
Valoració
Logopèdica
Individual i
Devolució de
Resultats

Intervenció i
Estimulació
Personalitzada i
Treball Grupal

Des de l’any 2014 realitzem valoracions i/o
tractaments individuals per persones afectades que
així ho sol·licitin. D’igual forma, des del nostre propi
servei logopèdic, podem realitzar aquesta
intervenció individual, si l’avaluació realitzada ho fa
aconsellable. En tots els casos, es fa un informe amb
la devolució dels resultats.

La intervenció de grup es porta a terme en Tallers
Grupals i, actualment, s’intervé en 2 grups
diferenciats en funció de les característiques de
deteriorament cognitiu que presenten:
patró cognitiu moderat i patró cognitiu lleu.
Informem, formem i assessorem, de totes aquelles
qüestions vinculades a aquesta disciplina de manera
que, tant la persona afectada con els familiars i
cuidadors, tinguin una visió de la situació real al llarg
de tot el procés evolutiu de malaltia.
Informació,
Formació i
Assessorament

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Logopèdia
Metodologia d’intervenció específica
Intervenció específica en:

Disàrtria
Hipercinètica

Veu
Espasmòdica
i Disfonia
Hipercinètica

Disfàgia

Llenguatge i
Comunicació

Pèrdua
d’Expressió Facial:
Hipomimia

ACMAH - Memòria 2018

Postura

Relaxació

Grafomotricitat
i Escriptura
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Logopèdia
Treball Desenvolupat
Durant els tallers totes les persones participants presentaven actituds
col·laboradores i amb un alt grau d’implicació vers el propi grup. S’ha pogut
observar el vincle que es genera entre les persones i com sorgeix el
companyerisme a l’hora d’ajudar a superar els reptes que la pròpia malaltia
els hi planteja.

40
TALLERS
DE LOGOPEDIA
GRUPAL

 Grup amb Patró Cognitiu Moderat
Sessions setmanals d’1h

 Nou Grup amb Patró Cognitiu Lleu
Sessions quinzenals d’1h
(inici d’activitat al Setembre del 2018)

Estem satisfets amb la creació del nou grup de lleus i dels seus resultats
positius.
De cara a l’any 2019 volem establir millores que passarien per la incorporació
de la figura d’un/a professional dietista o nutricionista que realitzés xarrades
formatives específiques adreçades a les persones afectades i als seus
familiars, de manera que es millori els abordatges relatius a les textures i els
tipus de menjars més adients, en funció dels graus d’afectació.
D’altra banda, també realitzarem millores en l’aportació documental i els
dossiers d’educació sanitària relacionats amb la intervenció logopèdica:
deglució, llenguatge, parla i veu, entre d’altres.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Fisioteràpia

Degut a la neurodegeneració de les diferents
zones cerebrals que provoca la malaltia, les
afectacions a nivell motor i funcional es fan
evidents ràpidament, afectant el dia a dia de
les persones amb la malaltia de Huntington.

Fisioteràpia

Sandra Cobo
Fisioterapeuta
Col. Núm.
12541

2018

Metodologia

La intervenció fisioterapèutica es centra en
preservar al màxim les capacitats dels
afectats, procurant mantenir-les en el temps
en la mesura possible i així alentir la
degeneració.
L’any 2018 és el segon any que realitzem
intervencions fisioterapèutica amb sessions
grupals setmanals.

La metodologia d’intervenció s’ha continuat aplicant a través de sessions grupals
setmanals de treball de trets físics i funcionals afectats, com són les alteracions
motores, de l’equilibri i la coordinació, posturals i de marxa i transferències.
Intervenció
i Treball Grupal

Informació,
formació i
assessorament
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Els objectius es centren en el manteniment de la
funcionalitat i el rang de moviment general de la
persona afectada, augmentant el seu control postural i
la consciència corporal, aprenent a prevenir caigudes i
saber actuar davant d’elles.
Paral·lelament, també s’ha fet un treball informatiu i
formatiu sobre els canvis motors i funcionals, que es
produeixen al llarg de la malaltia, amb l’aportació
també de fitxes d’exercicis.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Fisioteràpia
Treball Desenvolupat
Aquest 2018 hem continuat treballat les sessions de fisioteràpia grupal
setmanalment, mitjançant un sol grup de persones afectades, amb sessions
d’1 hora de durada.
A cada sessió ens hem centrat en un objectiu
concret, de manera que cada setmana s’han anat
treballant diferents alteracions de la pròpia
malaltia, segons les necessitats del propi grup.
Principals punts treballats al llarg de les sessions:

40
TALLERS
DE FISIOTERÀPIA
GRUPAL
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Estiraments de tot el cos (braços, cames, tronc)
Treball de coordinació (ja sigui estirats,
asseguts o dempeus) com també del ritme a
través de sons corporals i/o música.
Treball d’equilibri des de l’estabilització del
tronc (tant dempeus com amb exercicis de terra
a les màrfegues) i prevenció de caigudes a
través de propi equilibri, així com entrenament
post caiguda.
Treball de relaxació i respiració tant estirats
com asseguts.
Reentrenament de transferències a tots els
nivells amb ajuda externa i sense.
Reentrenament de la marxa i cada una de les
seves fases
33

3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Fisioteràpia
Treball Desenvolupat
Una de les sessions mensuals sempre es centra en la relaxació i
respiració, tant de forma estàtica com en moviment, ja que n’és
una necessitat a potenciar i que habitualment no es destaca. De
fet, s’ha convertit en un dels tallers que agrada més i, alhora, dels
que menys practiquen les persones afectades degut a les
dificultats especifiques que cadascuna presenta. Aquest tipus de
sessions han acabat esdevenint un dels recurs més important.
Hem continuat amb l'aportació de fitxes d’exercicis de l’àrea
motora i funcional que les persones usuàries han treballat a casa
de manera diària i externa als tallers setmanals del dimecres.
S’ha potenciat el treball informatiu i formatiu i l’assessorament en
les adaptacions físiques de l’espai i l’habitatge, no només cap a
les persones afectades si no també cap a les seves famílies.
La valoració de l’any 2018 es certament positiva, les persones
usuàries han mostrat ganes, interès i molta motivació. Al seguir
donant continuïtat al programa de l’any passat, s’han pogut
treballar molts aspectes a nivell motor que als han estat de gran
ajuda.
En activitats externes als tallers setmanals, desenvolupades en
ACMAH, s’han introduït tallers de relaxació i activitat física també
per a familiars.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Assessorament Jurídic

Assessorament
Jurídic
Alejandro Vila
Advocat
Col. Núm. 20118

2018

El nostre Servei d’Assessorament Jurídic és
fruit de les necessitats detectades
d’assessorament, tant de les persones amb
malaltia de Huntington com de les seves
famílies, en temes jurídics.
El nostre Advocat Col·laborador, des de
sempre ha estat solidaritzat amb
associacions sense ànim de lucre i dóna
servei i recolzament, facilitant un tracte
amable, directe i eficaç, oferint servei de
manera personalitzada i adaptada a les
necessitats concretes de cada cas.

Metodologia
El nostre servei s’adreça a les persones associades i, fonamentalment, els
proporciona un primer consell orientador, no directiu i gratuït amb relació a
qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi.
Aquesta primera consulta pot derivar, posteriorment, en una necessitat
d’assessorament més específica que serà atesa amb un descompte especial per
tractar-se de persones associades a l’ACMAH.
El servei es presta a través de consultes telefòniques o visites presencials de les
pròpies persones associades.

ACMAH - Memòria 2018
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Assessorament Jurídic
Treball Desenvolupat

34
CONSULTES

Aquest any 2018, en relació a l’anterior, s’han
comptabilitzat 6 consultes més on, majoritàriament,
s’han tractat els següents aspectes d’assessorament,
orientació i informació:
Temàtica de Dret Laboral

65%



CONSULTES
DE DRET
LABORAL

Incapacitat transitòria, problemàtica d’altes i
baixes mèdiques, incapacitat permanent,
compatibilitat d’activitats de rere la incapacitat i
d’altres temes concordants.

Temàtica de Dret Civil i de Família

45%
CONSULTES DE
DRET CIVIL I
FAMILIAR

ACMAH - Memòria 2018



Incapacitat,
poders,
problemàtiques
de
separacions i divorcis i voluntats anticipades.



Minusvalia, llei de dependència, conflictes amb
assegurances i entitats bancaries i pensions no
contributives.
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Formació Multidisciplinar
En l’ACMAH entenen la formació sobre la
malaltia de Huntington i l’educació en
activitats terapèutica com instruments
transversals i imprescindibles dins dels
nostres àmbits d’intervenció.
En el Programa d’Atenció Integral ACMAH
desenvolupem mòduls formatius interns
multidisciplinaris i material educatiu amb
l’objectiu de proporcionar eines, tant a les
persones afectades com a les seves famílies i
persones cuidadores, per a la gestió pròpia
de la malaltia.

Formació
Multidisciplinar

2018

Per altra banda, des de fa 17 anys, portem a terme les Jornades sobre la
Malaltia de Huntington en col·laboració amb diferents hospitals de Catalunya.

Metodologia
La nostra metodologia formativa multidisciplinar s’executa i fomenta per
diferents canals, de manera que pugui arribar a un nombre més elevat de
persones.
Jornades Anuals
Malaltia de
Huntington
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Material Educatiu
Multidisciplinari

Mòdul Formatiu
Abordatge Intern
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3- Programa d’Atenció Integral ACMAH
Assessorament Jurídic
Treball Desenvolupat
Cada any realitzem, juntament amb els principals
hospitals de referència de Catalunya, les nostres
Jornades Anuals sobre la Malaltia de Huntington.
Aquestes Jornades estan dirigides a professionals de
l’àmbit sanitari, malalts de Huntington, familiars,
persones cuidadores i d’altres persones
interessades.
Aquest 2018, hem assolit la nostra jornada
número XVII en col·laboració amb l’Hospital Mare
de Déu de la Mercè de Barcelona:
« NOVES NECESSITATS, NOVES ESTRATÈGIES.
AVANÇANT. CONSTRUINT»
D’altra banda, també anualment, seleccionem una
temàtica formativa d’abordatge i la desenvolupem
dins del Mòdul Formatiu Intern ACMAH. Aquest any
2018, ha estat el següent: «Taller TeòricPràctic: d’abordatge de problemes conductuals i
cognitius en la malaltia de Huntington»
Paral·lelament, des de cada àrea del nostre
Programa d’Atenció Integral, proporcionem material
terapèutic educatiu de manera constant, a través de
dossiers, fitxes i d’altre material informatiu i
divulgatiu, facilitat dins les activitats terapèutiques.
ACMAH - Memòria 2018
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4-Altres Activitats Desenvolupades
Trobada Anual de Socis/es i Famílies – SAU 2018
Des de fa 16 anys, dins de les activitats de participació interna d’ACMAH,
realitzem la Trobada Anual de Socis/es i Famílies que organitzem a Vilanova de
Sau. Any rere any, s’ha anat materialitzat com un espai participatiu integrat
dins l’entitat.

ACMAH - Memòria 2018
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4-Altres Activitats Desenvolupades
Trobada Anual de Socis/es i Famílies – SAU 2018
Aquest 2018 la trobada s’ha
portat a terme els dies 16 i 17 de
juny, sent una experiència
enriquidora on hem compartit,
afectats, familiars i professionals,
dies de convivència, intercanvi
de moments de lleure i esbarjo,
tallers, manualitats i piscina. Dins
les vetllades nocturnes hem
gaudit d’actuacions artístiques
com a colofó de cada fi de festa.

ACMAH - Memòria 2018
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4-Altres Activitats Desenvolupades
XVII Jornades Sobre la Malaltia de Huntington
Fa 17 anys, que des de l’ACMAH portem a terme les Jornades sobre la Malaltia
de Huntington que tenen com a objectiu informar sobre els últims avenços
científics en relació a la malaltia i els
tractaments més efectius de l’actualitat.
Les jornades esdevenen un espai de
trobada entre diferents professionals
especialitzats en la Malaltia de
Huntington, les pròpies persones
afectades i els seus familiars, on
s’estableixen vincles comunicatius i
d’expressió de necessitats.
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4-Altres Activitats Desenvolupades
XVII Jornades Sobre la Malaltia de Huntington
El 10 d’Octubre del 2018
vam celebrar la XVII Jornada
Científica i Tècnica de
l’ACMAH, en col·laboració
amb l’Hospital Mare de Déu
de la Mercè i coincidint amb
el X Aniversari de la seva
Unitat Polivalent Barcelona
Nord, on desenvolupa la
seva activitat el Servei de
Neuropsiquiatria.

ACMAH - Memòria 2018
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4-Altres Activitats Desenvolupades
XVII Jornades Sobre la Malaltia de Huntington

ACMAH - Memòria 2018

43

4-Altres Activitats Desenvolupades
Mòdul Formatiu Intern: Tallers Teòrics-Pràctics sobre la
Malaltia de Huntington
Cada any definim un
aspecte
específic
a
tractar,
entorn
la
malaltia de Huntington,
per desenvolupar-lo en
format Taller Teòric –
Pràctic dins d’un Mòdul
Formatiu Intern.
L’any 2018 hem portat a
terme: «l’Abordatge de
problemes conductuals i
cognitius en la Malaltia
de Huntington»

ACMAH - Memòria 2018
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4-Altres Activitats Desenvolupades
20è Aniversari ACMAH
Aquest any 2018 ha estat el nostre 20è Aniversari, vam realitzar un acte
d'agraïment i acomiadament de la Presidenta Fundadora de l’entitat, Carme
Masdeu, i vam donar la benvinguda a la nova Presidenta, Montserrat Comas.
El dinar celebració va tenir lloc al Restaurant La Fourchette de Collserola INOUT de Vallvidrera, que incloïa un espectacle de màgia i una rifa. El llarg de
la diada es van donar diferents mostres d'agraïment a la Presidenta i Fundadora
d’ACMAH, així com missatges de benvinguda a la nova Presidenta i, elles
mateixes, també van tenir la possibilitat de fer parlaments d'agraïment per la
vinculació dels assistents amb l’entitat i l’ajut a l’assoliment de la seva
trajectòria de 20 anys.

ACMAH - Memòria 2018
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4-Altres Activitats Desenvolupades
20è Aniversari ACMAH
Paraules d'agraïment de la Presidenta Fundadora Carme Masdeu:
“Vint anys ja des del dia que l’ACMAH va començar a caminar sola per treballar
per a les persones amb malaltia de Huntington. En aquest anys hem hagut de
superar adversitats personals i institucionals, de diferents intensitats, però res
ens ha fet moure’ns del nostre objectiu de donar suport a les persones afectades
i als seus familiars.
Vull expressar-vos a tots/es el meu afecte personal i traslladar-vos com ha estat
d’enriquidora la meva tasca en l’ACMAH. Gràcies a totes les persones que heu
confiat en mi, a l’equip que m’ha acompanyat aquests anys i també, i
especialment, als professionals que m’han expressat el seu reconeixement per la
feina feta a l’ACMAH.

Hem de seguir avançant, en aquests moments, hi ha moltes portes obertes en la
investigació de la malaltia i, com associació, ens hem de mantenir sempre
actius front tot allò que faci referència a la millora de la qualitat de vida del
nostre col·lectiu.”

Carme Masdeu

Presidenta Fundadora
d’ACMAH
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4-Altres Activitats Desenvolupades
Nadal ACMAH 2018
El dia 20 de desembre vam celebrar el Nadal ACMAH, espai de trobada amb les
persones associades i les seves famílies, de caire familiar i engrescador, on
sempre gaudim amb cantates nadalenques i regalem les postals de nadal fetes
per les persones associades. Va ser un dia de record i enyorança dels que ja no
hi son i d’alegria i goig per poder compartir moments amb les persones
estimades.
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5-Agraïments
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Hotel d´Entitats La Pau
Pere Vergés, 1 Planta 7 Despatx 7.1
08020 Barcelona
933 145 657
acmah@acmah.org
www.acmah.org

