
 

 

Investigadors, metges i pacients comparteixen experiències i 
debaten sobre l’estat de la recerca i l’atenció sanitària a la                  

5a Jornada Científica d’Atàxies de Catalunya 

 

05 de febrer de 2019 

Aquest proper dissabte 9 de març a l'Auditori de la Casa del Mar de Barcelona  
(carrer Albareda 1-13) se celebra la 5a Jornada Científica d’Atàxies de 
Catalunya que organitza l’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries – ACAH. 

La jornada s’iniciarà a les 10 h amb la taula de benvinguda on hi participaran el 
Director General de Recerca i Innovació en Salut del CatSalut, el Responsable de 
l’Àrea del Medicament del CatSalut i la Representant del Programa de Malalties 
Minoritàries del CatSalut que, com a actors del disseny i la gestió de les polítiques 
de recerca i de salut a Catalunya, inauguraran l’acte. 

De 10:30 a 13 h aproximadament, diversos investigadors informaran sobre l’estat 
actual d’alguns projectes de recerca que s’estan duent a terme en atàxies. 

A continuació es farà una taula de debat  entre metges i pacients per posar en 
comú les diferents experiències i reflexionar sobre com es podria millorar la 
recerca, el seu trasllat cap a la pràctica clínica i l’eficiència de l’atenció sanitària. 
La problemàtica de la recerca, la traslacionalitat i l’atenció sanitària, és general en 
totes les malalties, però es veu molt agreujada en el cas de les Malalties 
Minoritàries i per tant també en el cas de les Atàxies. 

A les 14:30 h es farà un dinar conjunt i la tarda es dedicarà a ponències que 
tractaran les últimes investigacions sobre fàrmacs i possibles assajos clínics en els 
diferents tipus d’atàxies.  
 
La cloenda serà cap a les 17h i anirà a càrrec de la Directora de la Plataforma de 
Malalties Minoritàries. 

Atàxia - del grec a- (sense) i taxia (ordre) – engloba un conjunt de malalties 
(Atàxia de Friedreich, SCAs, ...)  amb la característica comuna de la descoordinació 
en el moviment, la pèrdua d’equilibri, la dificultat a la parla, la debilitat muscular i 



moltes altres afectacions associades. Són malalties genètiques, neurodegeneratives 
i de baixa prevalença per la qual cosa se les engloba dins de les anomenades 
Malalties Minoritàries. Segons el tipus d’atàxia que es pateixi, la malaltia es 
desenvolupa a la infantesa, l’adolescència o l’edat adulta. 

Són malalties molt greus, altament incapacitants i de difícil diagnòstic. La majoria 
d'atàxies no tenen un tractament definitiu, encara que existeixen teràpies que 
milloren la qualitat de vida dels pacients. Tot i això, l'Associació Catalana d'Atàxies 
Hereditàries (ACAH) afirma que hi ha una bona investigació biomèdica sobre la 
malaltia i treballa per fomentar-la i donar-la a conèixer. Per la seva condició de 
Malalties Minoritàries, amb poca prevalença, cal que les associacions de pacients 
donin a conèixer la malaltia i impulsin la seva investigació. 

L’últim dia de febrer de cada any és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i el 
25 de setembre és el Dia Mundial de les Atàxies. 

Podeu consultar el programa a: www.acah.cat 
Per inscripcions: adreceu un correu a: info@acah.cat 
Per a més informació: Sr. Isaac Amela - 699 08 61 94 
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