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QUÈ HA REPRESENTAT  
AQUEST ANY 2020? 

QUÈ ÉS LA MALALTIA DE 
HUNTINGTON? 
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Aquest any 2020 ens hem adonat de com de vulnerables som com a societat i com d’important és 
preservar el bé comú. Ens hem vist obligats a reaccionar junts front l’amenaça del COVID19 i ens 
hem de felicitar per la resposta de les nostre famílies que, tot i les dificultats i pèrdues de persones 
estimades, han demostrat ser un bassal de força i enteresa. Com molt bé descriu la nostra frase de 
capçalera de la Memòria d’enguany, definida per persones usuàries dels nostres tallers, “La força 
que ens mou per lluitar és la nostra voluntat”. Gràcies a tots i totes per continuar lluitant.  
 

Com Entitat, al llarg de l’any, vam activar els nostres recursos disponibles per arribar a les persones 
associades, reorientant les nostres línies estratègiques, activitats i serveis i intensificant les nostres 
accions, no presencials, a través del contacte telefònic, les trobades i formacions online i els 
enviaments de dossiers, circulars i mailings massius. Donant una continuïtat a les accions el més 
propera possible a la normalitat, sempre adaptant-nos als diferents protocols establerts pel 
Govern, però accedint a aquelles persones i famílies que necessitaven més suport. Vam intensificar 
els nostres canals de derivació amb les entitats soci-sanitàries i hospitals que ens va permetre 
atendre fins i tot a persones no associades que es van posar en contacte amb nosaltres com a 
recurs social. Vam reforçar el contacte online amb la xarxa del nostre col·lectiu estatal i dels 
circuits federatius, reafirmant els nostres objectius comuns, les ganes de tenir una participació 
cada cop més activa i la proximitat i caliu de tots i totes, a pesar de la distància imposada.  
 

El 2020 ha estat l’any del nostre canvi d’imatge corporatiu, que ha tingut una molt bona acollida i 
repercussió. Les nostres xarxes socials han estat un canal comunicatiu indispensable i molt present, 
on hem pogut compartir l’escalf i la participació de les nostre famílies ACMAH tot i els durs 
moments viscut.  
 

Vull acabar donant les gràcies al nostre equip professional que va saber articular tots aquests 
canvis sobrevinguts amb rapidesa, esforç i molta professionalitat i humanitat, sense la seva tasca 
no hagués estat possible arribar a assolir els nostres objectius associatius. 
 

Desitjo de tot cor que els propers mesos siguin de recuperació i retrobada i tornem a gaudir-nos 
tots i totes amb una forta abraçada! 

 Presidenta 
Montserrat Comas 



 

QUÈ ÉS L’ACMAH? 

 

A QUI REPRESENTEM? 

Per nosaltres res no pren sentit sense les 
persones associades 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 de se portadors asimptomàtics de 
la mateixa.  
 
En ACMAH representem a 267 persones 
associades de reu de Catalunya i les que 
atenem dins del nostre Programa d’Atenció 
Integral ACMAH i d’altres activitats  
participatives programades.  

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

Mantenim una participació activa dins la 
xarxa estatal del nostre col·lectiu i de les 
entitats nacionals federatives. Defensem el 
drets de les nostres famílies potenciant el 
desplegament d’accions de millora dels 
models de servei a les persones amb 
discapacitat i malalties minoritàries, de 
manera específica, lluitem per la promoció i 
visibilització del nostre col·lectiu. 
Actualment pertanyem, o col·laborem 
estretament, amb les següents entitats: 

Promovem la millora dels canals de 
derivació de la xarxa soci-sanitària amb una 
col·laboració estreta amb els departaments 
de Neurologia, Genètica i Psiquiatria dels 
principals hospitals de Catalunya.  
 
Rebem el suport d’Administracions 
Públiques com:  Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona i Diputació de 
Barcelona. 
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EL NOSTRE EQUIP HUMÀ 

Assemblea i Junta Directiva Equip Professional Persones Voluntàries 

Han desenvolupat la seva tasca voluntària 
un total de 13 persones (9 Dones i 4 
Homes), 4 de les quals col·laborant de 
forma continuada des de fa molt anys i, les 
altres 9, ho han fet de forma intermitent a 
través de tasques d’acompanyament a 
persones afectades o de suport en 
activitats de participació. 

 Coordinació 
Telma Amalrich   

 Xarxes Socials 
Laura Nogueira 

 Treball Social 
Angelina Prades 

 Disseny i Imatge 
Marta Sanmartín 

Al llarg de l’any han realitzat la seva tasca 
professional 6 persones (5 Dones i 1 Home) 

 Logopeda 
Helena Gadella 

Tècnica de Gestió 
Luz García 

Advocat 
Alejandro Vila 

 Fisioterapeuta 
Sandra Cobo 

 Logopeda 
Maria Castro 

 Neuropsicòloga 
Alba Corredera 

 
Presidenta      Montserrat Comas Mañosa 
 
Vice-president      Benjamín Megias Cantillo 
 
Secretari     Joaquín Bielsa Esteban 
 
Tresorera     Sandra Megias Barbero 
 
Vocals     Toni Buceta Alegre 
     Teresa Lozano Granero 
     Anna Roig Masdeu 
     Lourdes Sánchez Nogales 
     Alejandro Vila Indurain 
 

La nostra Junta Directiva actualment està 
constituïda per 9 persones (5 Dones i 4 
Homes) i la seva disposició és la següent: 

L’Assemblea és el nostre òrgan sobirà, 
òrgan màxim de decisió que delega la 
responsabilitat a la Junta Directiva com a 
òrgan gestor, administratiu i de 
representació de  l’entitat.  
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EL PROGRAMA D’ATENCIÓ INTEGRAL ACMAH 

Al llarg de l’any 2020, hem abordat 
l’atenció, a 36 famílies afectades per la 
Malaltia de Huntington, a través del 
nostre: 
 

Programa d’Atenció Integral ACMAH 
 

Programa definit per diferents àrees 
d’intervenció com: Acollida i Atenció a les 
Persones, Informació i Assessorament 
Específic i Jurídic, Neuropsicologia i 
Psicologia, Logopèdia, Fisioteràpia, 
Formació i Educació multidisciplinar i 
Espais de Participació i Respir. 
 

Finalitat 
Proporcionar una atenció integral a les 
persones i famílies afectades per la MH, 
amb l’objectiu de millorar la seva qualitat 
de vida.  
 

Metodologia 
Treballem per la millora de la salut, el 
benestar, l’autonomia, l’apoderament i la 
inclusió social de les persones i famílies. 
Promovent la seva sostenibilitat social, i 
la de la pròpia xarxa del col·lectiu, a 
través de la cerca de vinculació amb els 
diferents agents dels territoris.  
 

Abordatge 
→ Personalització. 
→ Promoció de l’autonomia personal. 
→ Enfocament global. 
→ Integració social i participació activa. 
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ACOLLIDA I ATENCIÓ  
A LES PERSONES  
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Una de les principals tasques del nostre 
programa és l’acolliment de les 
persones afectades i les seves famílies 
que 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.  

També hem atès necessitats de suport amb un 
seguiment i acompanyament continuats, 
online i telefònic, a persones afectades i 
famílies associades que així ho van sol·licitat, 
derivant a circuits d’altres serveis socials o 
soci-sanitaris específics els casos on no els 
hem pogut oferir la cobertura necessària.  

Entrevistes  
Acollida 

Entrevistes 
Seguiment 

Plans  
Intervenció 

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT  
ESPECÍFIC I JURÍDIC 

14 

 

11 
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Hem proporcionat assessorament i 
informació, actualitzada i veraç sobre la 
malaltia, la nostra entitat o els 
diferents tràmits o serveis de la xarxa 
soci-sanitària propers als territoris de 
les nostres persones associades.  

Hem abordat, amb més celeritat, les 
necessitats de suport emocional que, en un 
primer diagnòstic, esdevenen prioritàries.  I 
hem dissenyat, en cas necessari, protocols de 
seguiment de plans d’abordatge 
interdisciplinaris, individuals o familiars, 
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 amb una avaluació esfèrica. 

Hem respost dubtes i qüestions 
específiques, així com facilitat 
informació d’importància rellevant per 
la salut, al llarg del confinament i de les 
diferents fases de desescalada. 

Hem donat resposta a consultes de 
noves persones i famílies interessades, 
professionals o estudiants de l’àmbit 
soci-sanitari o social, que s’han posat en 
contacte amb nosaltres cercant 
assessorament i informació.  

Informació i Assessorament Específic 

Assessorament Jurídic 

El nostre servei jurídic s‘ha adreçat a les persones associades i, 
fonamentalment, els ha proporcionat un primer consell orientador, 
no directiu i gratuït amb relació a qualsevol qüestió o aspecte jurídic 
que se’ls ha plantejat. Aquesta primera consulta ha pogut derivar, 
posteriorment, en una necessitat d’assessorament més específica 
que ha estat atesa amb un descompte especial per tractar-se de 
persones associades a l’ACMAH. 

Assessoraments 
Específics 

32 

 

21 

 

Assessoraments 
Jurídics 



 

NEUROPSICOLOGIA I PSICOLOGIA 
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Al 2020, el programa Neuropsicologic i 
Psicològic de l’ACMAH es va veure alterat per 
la situació de pandèmia, l’estat d’alarma 
decretat i les fases de desescalada. El dos 
primers mesos i mig de l’any vam fer les 
activitats sense cap incidència però, de 
mitjans de març fins al desembre, el 
programa es va haver de reestructurar. 

Vam definir la no presencialitat per preservar la cura del nostre col·lectiu, 
com a població d’alt risc. Es va mantenir aquest format telemàtic pels 
tallers de neuropsicologia amb les limitacions que comporta aplicar 
aquesta tècnica en les teràpies grupals. Es va prioritzar l'atenció 
telefònica de suport emocional, tant per persones afectades com 
familiars, amb videotrucades individuals i grupals facilitadores de pautes 
d’exercicis i d’activitats o amb dossiers  per realitzar al domicili, de 
forma autònoma o amb supervisió del familiar o cuidador referent. Al 
llarg d’aquest període també es va desenvolupar un seguiment telefònic 
continuat amb les persones afectades i les seves famílies per tal d’oferir-
los assessorament sobre la realització de les activitats proposades, sobre 
els problemes cognitius i conductuals que podien presentar-se en el seu 
dia a dia, facilitant-los suport i eines específiques per afrontar la situació.  

Neuropsicologica No Presencial de Març a Setembre 

18 

 

10 

 

46 
Sessions 

online   

28 
Persones  

ateses 

Neuropsicologica Presencial de Gener a Març 

5 

 
7 

 

A l’octubre, es van reiniciar les visites 
presencials individuals seguint les 
mesures de protecció establertes i tenint 
en compte la priorització, sempre que fos  
possible, de l'atenció telemàtica. També 
es van reiniciar les activitats grupals 
malgrat que, degut al nou risc de rebrot, 
es van haver de tornar a anul·lar, 
mantenint el format telemàtic de nou per 
les activitats grupals i un model híbrid 
per les individuals, fins finalitzar l’any.  

Neuropsicologica Presencial d’Octubre 

1 Taller per persones  
amb afectació greu 

6 

 

Neuropsicologica No Presencial  
d’Octubre a Desembre 

2 

 
Assistents 

3 Tallers online  
per persones  

amb  afectació lleu 

Persones   
afectades Familiars 

44 
Sessions 
online   
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1 Taller per persones  
amb afectació greu 

Assistents 

Assistents 

5 Tallers per persones  
amb  afectació lleu 

11 Tallers per persones  
amb afectació greu 



 

NEUROPSICOLOGIA I PSICOLOGIA 
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Psicològica Grupal  
Presencial de Gener a Març 

9 

 Assistents 

Psicològica Grupal  
Presencial d’Octubre 

Psicològica Grupal  
No Presencial d’Octubre a Desembre 

2 Sessions Grupals  
per familiars 

9 

 Assistents 

4 

 Assistents 

Al llarg del 2020 es va mantenir l’Atenció Psicològica Grupal per 
Familiars amb els mateixos dos grups actius de l’any 2019. De Gener a 
mitjans de març es van poder portar a terme algunes sessions 
presencials que, desprès del decret d’alarma i confinament, van ser 
substituïdes per grups d’intervenció telemàtica.  

En relació a l’atenció psicològica individual per familiars es va 
fonamentar, principalment, en el seu enfortiment personal, a través 
de la teràpia personalitzada, fent-los més presents en les seves 
pròpies realitats, permetent-los posar en pràctica tot allò aprés, 
facilitant la potenciació d’habilitats i reducció d’angoixa i malestar 
emocional. S’han proporcionat sessions destinades a afavorir 
l’afrontament de situacions relacionades, entre d’altres, amb el 
diagnòstic recent, l’inici dels símptomes o canvis a la malaltia dels 
seus familiars afectats o dificultats per tractar els problemes 
conductuals i emocionals propis de la malaltia, potenciats pels 
períodes de confinament.  

Pel que fa a les activitats d’atenció psicològica individual per 
persones afectades hem atès a aquells casos que han presentat 
aspectes a nivell cognitiu o que requerien d’una intervenció més 
especialitzada, no assumible en un tractament a nivell de grup. Hem 
informat, format, assessorat i/o derivat, a la Unitat Polivalent Nord 
de l’Hospital Mare de Deu de la Mercè, a aquelles persones que 
presentaven alteracions neuropsiquiatries de tractament específic.  

Psicològica Individual  
per persones afectades 

3 

 

Psicològica Individual  
per familiars 

9 Hores d’atenció 
presencial i/o online 

6 

 Persones   
afectades 

Familiars 

2 Sessions Grupals  
per familiars 

3 Sessió Grupal  Online 
per familiars 

12 Hores d’atenció 
presencial i/o online 



 

LOGOPÈDIA 
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La Malaltia de Huntington és una patologia que 
comporta una neuro-degeneració de diferents zones 
cerebrals i que dóna com a conseqüència 
simptomatologia que incapacita a la persona en les seves 
activitats de la vida diària, sent alguna d’aquestes la 
comunicació i la seva alimentació. La nostra intervenció 
logopèdica actua com a guia en matèria de deglució i 
comunicació, oferint solucions específiques depenent de 
l'estadi i característiques de cada persona.  

La pandèmia, amb l’estat d’alarma i confinament, va provocar la impossibilitat de 
desenvolupar amb normalitat els nostres tallers grupals i les entrevistes de valoració i 
seguiment. Vam haver de definir nous abordatges no presencials, mantenint els 
nostres objectius rehabilitadors, des d’un prisma més personalitzat i no presencial.  

Logopèdia Presencial  de Gener a Març 

11 Tallers per persones  
amb  afectació grueu 

3 

 

5 Tallers per persones  
amb  afectació lleu 

5 

 Assistents 

Logopèdia No Presencial de Març a Setembre 

10 Hores d’atenció 
personalitzada 

10 

 Persones 

1 Taller per persones  
amb afectació greu 

2 

 
4 

 
Assistents 

1 Taller per persones  
amb afectació greu 

Logopèdia Presencial  d’Octubre 

Logopèdia No Presencial  
d’Octubre a Desembre 

6 

 Assistents 

3 Tallers online  per persones 
amb  afectació lleu 

Vam informar, formar i assessorar de totes aquelles qüestions vinculades a aquesta 
disciplina de manera que, tant la persona afectada con els familiars i cuidadors, van 
poder tenir una resposta a cada situació, amb l’aportació de fitxes d’exercicis i 
dossiers educatius que els van servir de guia al llarg dels mesos d’aturada obligada de 
les nostres activitats logopèdiques. 

Es va realitzar un seguiment més continuat en els que van requerir un abordatge 
urgent o més específic, a través de trucades telefòniques o valoracions online. 



 

FISIOTERÀPIA 
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Degut a la neuro-degeneració de les diferents zones 
cerebrals que provoca la malaltia, les afectacions a nivell 
motor i funcional de les persones afectades per la 
Malaltia de Huntington, es fan evidents ràpidament, 
afectant el dia a dia de les persones amb la Malaltia de 
Huntington. La intervenció fisioterapèutica es centra en 
preservar al màxim les capacitats de les persones 
afectades, procurant mantenir-les en el temps en la 
mesura del possible, alentint la degeneració. 

La metodologia d’intervenció s’ha continuat aplicant, durant els primers mesos de 
l’any, 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 les transferències.  

Arrel de la pandèmia hem hagut d’adaptar els tallers de fisioteràpia preservant els 
mateixos objectius de treball. Hem realitzat diferents dossiers i activitats centrades 
en treballar els aspectes físics afectats per la malaltia i que, a més a més, es van veure 
agreujats per la immobilitat secundaria al confinament. Paral·lelament, es van dur a 
terme tallers online de seguiment de necessitats de les persones usuàries i 
programes d’exercicis el més personalitzats possibles. Tant de forma presencial com 
online, ens vam centrar 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, 
hem desenvolupat un treball formatiu sobre els canvis motors i funcionals, que es 
produeixen al llarg de la malaltia, amb l’aportació de fitxes i dossiers educatius.  

Fisioteràpia Presencial  de Gener a Març 

11 Tallers per persones  
amb  afectació grueu 

3 

 

5 Tallers per persones  
amb  afectació lleu 

5 

 Assistents 

Fisioteràpia No Presencial de Març a Setembre 

9 Hores d’atenció 
personalitzada 

10 

 Persones 

Fisioteràpia Presencial  d’Octubre 

1 Taller per persones  
amb afectació greu 

2 

 
4 

 Assistents 

Fisioteràpia No Presencial  
d’Octubre a Desembre 

6 

 Assistents 

3 Tallers online  per persones 
amb  afectació lleu 

1 Taller per persones  
amb afectació greu 



 

FORMACIÓ I EDUCACIÓ MULTIDISCIPLINAR 
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A 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. Desenvolupem la nostra 
formació a través de jornades, mòduls formatius i material educatiu multidisciplinari amb l’objectiu de 
proporcionar eines, tant a les persones afectades com a les seves famílies i persones cuidadores, per a la gestió de 
la malaltia i, de forma general, apropar informació a la ciutadania en general. Però aquest 2020 ha comportat una 
no presencialitat que ha fet difícil la nostra tasca formativa i educacional, que hem pogut assolir adaptant les 
accions previstes a abordatges formatius online i l’enviament de dossiers via e-mail.  

 

Al llarg dels mesos d’Octubre, Novembre i 
Desembre vam seleccionar petites temàtiques 
formatives en forma de 3 Tallers Monogràfics 
Online amb l’objectiu de proporcionar estratègies a 
les nostres famílies des de les àrees d’intervenció: 
Neuropsicologica, Logopèdica i Fisioterapèutica. 

Mòduls Formatius 

 

Hem elaborat i entregat material educatiu 
multidisciplinari per capacitar a les persones i famílies 
en la millora de la gestió de la malaltia i la seva 
evolució. El seu contingut els va facilitar la continuïtat a 
casa dels exercicis i treball formatiu, atenent a la 
impossibilitat de desenvolupar les sessions formatives 
en els espais d’intervenció presencial habituals. 

Material Educatiu Multidisciplinari 

Logopèdia 

12h 18h 34h 9h 

Fisioteràpia Teràpia 
Cognitiva 

Suport 
Emocional 

290 

Persones 
receptores 

28 

73h de 
Preparació 

Mòduls 
Formatius 

3 

 
13 

 

Persones 
receptores 

9 

 

Dossiers 
entregats 

Hores de 
preparació 
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Anualment ACMAH promociona les Jornades Tècniques de la Malaltia de Huntington amb l’objectiu de fer-la més visible, d’informar sobre els 
últims avenços i estudis mèdics relacionats, dels tractaments rehabilitadors més efectius i/o de tots aquells temes específics que circumden les 
particularitats de la pròpia malaltia. Aquest 2020, degut a les circumstàncies provocades pel COVID19, d’impossibilitat de poder portar a terme 
activitats grupals presencials, ens vam definir, per primer cop, com a jornades online.  
 

Enguany eren les nostres XVIII Jorndas Técnicas de Enfermedad de Huntington: Presente y Futuro i es van desenvolupar al llarg dels dies 23, 26 i 
30 de Novembre, on totes les ponències es van emetre via Plataforma Zoom amb possibilitat de fer preguntes en directe. Van estar promogudes 
per l’ACMAH amb la col·laboració, en la seva definició, contingut i exposició, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona a través de la 
participació desinteressada de doctors i professionals ponents. I, aquest any 2020, van contar amb el suport desinteressat de Roche Farma SA que 
va proporcionar els medis virtuals, però sense influència ni decisió en els continguts de les Jornades, a través de la facilitació de la plataforma i dels 
materials tècnics i personals que van permetre el seu desenvolupament online. 

XVIII JORNADES TÈCNICAS SOBRE LA MALALTIA DE HUNTNGTON 

Mitjana de 
persones 

per dia 

47 

 

1 

 
5 

 

Ponències 

8 

 

Taula Debat 

Professionals  Dies de ponència 

3 

 



 

PARTICIPACIÓ I ESPAIS DE RESPIR 

13 

Malauradament, aquest any 
2020 els espais de respir que 
anualment desenvolupa 
l’ACMAH no s’han pogut 
portar a terme amb la 
corresponent absència de les 
famílies que, en un escenari 
de normalitat, haguessin 
tingut aquests petits espais de 
suport i cohesió.  

 

Pal que fa a les accions de participació dins l’ACMAH, de forma 
bianual, la nostra Entitat elabora Plans específics per consolidar 
i treballar la seva millora participativa. Des del Pla de 
Participació, Policromia ACMAH 2019-2020, havíem previst 
petits espais participatius útils, fàcils i atractius on tothom podia 
ser protagonista actiu. 

L’any 2020 ens ho va posat difícil, i vam haver d’ajornar moltes de les accions que teníem 
previstes, sobretot aquelles que ens han caracteritzat sempre com a entitat del col·lectiu 
com: La Trobada Anual de Famílies amb Malaltia de Huntington i les Festes d’Aniversari i 
Nadal ACMAH. Però, tot i aquest escenari de no presencialitat i de molts mesos de 
confinament, la Policromia ACMAH seguia present i es va crear una iniciativa espontània i 
tendre que seguidament exposem: 

Pla de Participació: POLICROMIA ACMAH 

A l’abril de 2020 es va presentar “Cor amb H” una 
iniciativa de l’Equip de l’ACMAH que, en un any que 
estava resultant tant difícil per moltes persones, va 
proposar la creació d’un espai virtual participatiu 
d’expressió de sentiments i transmissió de força. 
Van voler potenciar un espai des del cor i en positiu 
on, les pròpies persones amb Malaltia de Huntington i 
els seus familiars, infants en especial, poguessin 
expressar suport, caliu i sentiments a través de 
dibuixos, fotografies, vídeos, en definitiva, tot allò 
que sortís del Cor i la imaginació. Aquests son alguns 
exemples que vam compartir a les xarxes socials.  

Iniciativa “Cor amb H” Espais de Respir 
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Nou Logotip de l’ACMAH 

Al Març de 2020 vam 
fer la presentació 
oficial del nou 
logotip ACMAH, un 
dels projectes que la 
nostra Entitat va 
estar preparant, al 
llarg de l’últim 
trimestre del  2019.  

Conceptes representats 
 

Els elements gràfics caracteritzen a la persona com a 
centre de tot, i l’entorn familiar, social i la comunitat 
soci-sanitària i científica com a suport i 
acompanyament, que adopten una funció simbòlica 
d’un tot dins del logotip. 
 

El cromatisme suau i amb tres colors diferents que 
representen la nostres base social essencial: les 
persones afectades, les famílies i entorn social 
proper i la comunitat soci-sanitària i científica. 

Al mes de Desembre del 2020 vam fer la 
presentació del Nou Web de l’ACMAH 
www.acmah.org. Pàgina amb un disseny renovat, 
amb concordança amb la nova imatge corporativa, 
més visual i pràctic, amb un menú senzill que  
permet accedir a diferents seccions i continguts, 
adaptats per a tots els dispositius.  

Nou Web www.acmah.org 

 
També al Desembre del 2020 i, 
continuant amb el nostre canvi 
d’imatge, vam presentar el Nou 
Tríptic de l’Associació.   
 

Un document informatiu sobre 
la Malaltia de Huntington, 
l’Entitat i els serveis i activitats 
que desenvolupem per les 
nostres persones associades.  
 

Podeu descarregar-lo en PDF 
des del nostre web a través 
d’aquest enllaç: 
https://www.acmah.org/wp-
content/uploads/2020/12/TRIP
TIC-ACMAH-Catala1.pdf  

Nou Tríptic Corporatiu 
 

Aquesta tasca l’ha va portar a terme de forma 
voluntària la Dissenyadora Gràfica Marta 
Sanmartín, a qui volem agrair la seva feina i el 
resultat final que ha aconseguit definir mol bé el 
que volíem transmetre visualment. 
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L’1 de Febrer de 2020 es va portar a terme a 
Madrid la 1a Trobada d’Associacions de 
Huntington Espanyoles i Europees, trobada 
dirigida exclusivament al nostre col·lectiu.  

1a Jornada Associativa  
Huntington Espanya / Europa 

 
El diumenge dia 1 de març de 
2020 es va celebrar a Badalona un 
acte solidari i esportiu en 
commemoració del Dia Mundial 
de les Malalties Minoritàries. La 
diada va estar promoguda per 
l’Organització Europea de 
Malalties Minoritàries (EURODIS).  

IX Cursa Benèfica de  
les Malalties Minoritàries 

Conveni amb la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de Sant Pau 

El 28 d’Octubre de 2020 vam signar un Conveni 
Col·laborador amb la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Ambdues 
entitats estem compromeses en la millora de serveis 
d’atenció a persones afectades per la Malaltia de 
Huntington i l’establiment d’aliances estratègiques 
que comparteixin aquesta finalitat. Aquesta 
col·laboració també regularà la utilització, per part de 
l’ACMAH, d’espais de l’Escola de Patologia del 
Llenguatge de l’hospital, en cessió d’ús gratuïta pel 
desenvolupament de diferents activitats grupals. 

Assemblea General ACMAH  

El 19 de Novembre de 2020 vam celebrar 
l’Assemblea General que, per primer cop, es va 
desenvolupar virtualment. Es van haver de definir 
estratègies i formes de fer noves com a col·lectiu que 
moltes s’establiran de forma permanent.  

L’ACMAH va tenir la millor 
representació possible amb la 
participació de l’Alba Corredera 
(Neuropsicòloga de l’Associació) i 
els seus familiars, Miquel Mayans 
i David Corredera, que van córrer 
en representació del nostre 
col·lectiu.  

Vam tenir el plaer de retrobar-nos amb 
persones de molt valor, força i compromís, 
sense por al recorregut, amb molts projectes 
nous que encarar i una maleta plena d’il·lusió 
pel futur. 

Es van establint objectius i línies 
estratègiques comunes per definir un full de 
ruta a curt i llarg termini que, 
malauradament l’efecte del COVID19 va 
aturar parcialment, tot i que les accions del 
col·lectiu es van continuar portant a terme de 
forma online al llarg de l’any. 
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Procedència  dels Ingressos Resultat de l’Exercici  

ENTITAT IMPORT

Generalitat de Catalunya 19.806,50 € 

Ajuntament de Barcelona 10.000,00 € 

Diputació de Barcelona      2.236,97 € 

TOTAL 32.043,47 € 

Finançament Públic 

PROJECTE IMPORT

Programa d'Atenció Integral 35.275,44 € 

Pla de Participació 9.949,36 €    

TOTAL 45.224,80 € 

Despeses per Projecte 

PROCEDÈNCIA INGRESSOS IMPORT

Quotes pers. Associades 12.556,00 € 

Subvencions públiques 32.043,47 € 

Altres ingressos 630,76 €       

TOTAL 45.230,23 € 



      Hotel d’Entitats La Pau Carrer                     acmah@acmah.org   -  www.acmah.org  
      Pere Vergés 1, Planta 7 Despatx 1              https://www.facebook.com/acmah.org 
      08020 Barcelona                 https://twitter.com/AcmahO 
      933 145 657                  https://www.acmah.org  


