
 
UNA BONA NOTÍCIA: L’Associació Prader-Willi Catalunya compta amb els serveis 

d’un psicòleg de suport a les famílies 

Des d’aquest mes, comptem amb els serveis del psicòleg Eduardo Brignani, qui passa a col·laborar amb la 

nostra associació. 

Eduardo  Brignani té una amplíssima experiència adquirida en donar acompanyament i suport psicològic a 

les famílies amb fills amb diferents tipus de discapacitat, tasca que ve desenvolupant des de fa una vintena 

d’anys i en diverses associacions similars a la nostra. La seva web es www.eduardobrignani.com 

El seu enfocament prioritàriament apunta a la família i a totes aquelles problemàtiques que es viuen com a 

emergents de la situació de tenir un fill o una filla amb SPW. És a dir, en el marc d’un alt grau de confiança, 

d’empatia i d’acceptació incondicional, però a la vegada amb la capacitat de donar una visió més àmplia i 

objectiva del que ens succeeix, es posaran paraules al que sentim com a preocupació o temor, a allò que 

vivim com a conflicte, a les traves relacionals o personals que dificulten una millor i més eficaç 

adaptació/ajustament al nostre rol de pares i mares d’un fill o filla amb SPW. 

En aquest sentit, doncs, l’Associació Prader-Willi Catalunya posa a la disposició de les famílies associades un 

nou servei de Psicoteràpia de Suport, que respon al següent format: 

- Famílies recentment vinculades a la nostra associació podran rebre una sessió de Psicoteràpia de 

Suport, en el dia i hora convinguda de comú acord, i totalment a càrrec de la nostra associació. 

- A la resta de famílies també se’ls ofereix la possibilitat de rebre una sessió de Psicoteràpia de Suport, a 

càrrec de la nostra associació. 

- En el cas que es consideri per a les dues parts la necessitat de continuar, ho faran de forma particular a 

un preu especial de 40€/sessió. Si les sessions s’haguessin de fer a partir de les 21,00 h s’abonarà un 

20% addicional al preu/sessió acordat. 

- Totes les sessions seran presencials en el cas de les famílies que puguin accedir a la seu de l’associació. 

Per a les famílies que viuen fora de Barcelona i que per aquesta raó no es puguin desplaçar, se’ls 

ofereix la possibilitat de fer-ho via online, a través de Skype.  

Què s’ha de fer per accedir a aquest servei? 

- La família ha de sol·licitar el servei de Psicoteràpia de Suport via correu electrònic a la nostra associació 

(info@praderwillicat.org) 

- L’associació enviarà un full de sol·licitud que la família haurà d’omplir, donant el seu consentiment 

informat per tal que es puguin trametre les dades demanades (telèfon i adreça de correu electrònic) al 

psicòleg. 

- Una vegada s’hagi complimentat i rebut aquest document, l’associació informarà al psicòleg, que 

contactarà amb la família per coordinar la visita corresponent. 

- En el cas que la família o algun membre de la mateixa desitgi continuar amb el tractament 

psicoterapèutic de manera privada, abonarà les sessions corresponents directament al psicòleg. 

- Les sessions es realitzaran per estricte ordre de sol·licitud, excepte comprensibles situacions especials. 

 


