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Estimades famílies, 

Durant aquests 15 anys com a presidenta de l’Associació Catalana SPW per a mi ha estat un 

veritable plaer i un orgull personal haver tingut l’oportunitat de poder regalar el meu temps 

i les meves ganes a intentar millorar la qualitat de vida d’unes persones que, per el sols fet 

d’haver nascut amb unes característiques especialment singulars, el seu dia a dia i el de les 

seves famílies serà una mica més difícil. 

Quan vaig acceptar el càrrec, em vaig proposar unes fites a aconseguir. En aquells moments 

vaig considerar la necessitat de treballar per unes prioritats. 

 Diagnòstic precoç 

 Hormona de creixement 

 Hospital de Referència 

 Divulgació i Difusió de la patologia 

 Atenció a les famílies 

Les tres primeres s’han assolit, l’hospital de referència està actuant com a tal des de fa 

uns quants anys i en breu serà designat oficialment. 

Per donar a conèixer la SPW s’han organitzat dos Congressos Nacionals i nombroses 

jornades, això també ha permès fer contactes amb professionals relacionats i despertar 

l’interès de molts estudiants. 

He intentat fer les acollides a les famílies de la millor manera que he sabut. Els Grups 

d’Ajuda Mútua han anat evolucionant al llarg del temps, fins ara que s’han consolidat uns 

Grups de Suport per als pares, conduïts per professionals, un espai per relaxar tensions i 

compartir experiències.   

Estic contenta d’haver viscut aquest procés de creixement de la nostra associació. També 

es una satisfacció per a mi, veure com ha canviat l’aspecte físic dels nens. 

Agraeixo a les famílies tot el que he pogut aprendre de totes i cadascuna d’elles. 

Vull donar les gràcies a totes les persones que han format part de les diferents Juntes, en 

les quals he estat com a presidenta. Molt especialment vull donar les gràcies a l’Assumpta 

Mas, per haver tingut sempre el seu suport i ajuda, i a la Mª José Lluch, per la bona feina 

que ha fet en el seu càrrec.  

Espero que sabreu disculpar els errors que hagi pogut cometre en el llarg d’aquet temps.  

Sense més, agrair-vos la confiança que, en general, m’heu demostrat i em poso a disposició 

de la nova Junta per a qualsevol qüestió que pugui considerar. 

M’acomiado de tots vosaltres com a presidenta, però sempre formaré part de l’associació 

com la mare de l’Edu. 

 

Anna Ripoll 


