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Benvolguts socis, amb l’objectiu de tenir-vos informats puntualment de les novetats de la Síndrome de Prader-Willi, activitats i 

notícies relacionades, ens complau fer-vos arribar el nou Butlletí de notícies de Prader-Willi Catalunya que també podeu trobar a la 
pàgina web.  

Nova seu social 

 
A partir del mes de gener hem traslladat la seu social de l’Associació Prader-Willi Catalunya 
a Torre Jussana, avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 30 de Barcelona. 

Torre Jussana és un Centre de Serveis a les Associacions de l’Ajuntament de Barcelona . 
 

 

 
 

 

Notícies 

L’ACSPW dóna al Parc Taulí 7.000€ per a un estudi sobre l’efecte de l’hormona de 
creixement en adults 

Assumpta Mas, presidenta de l’ACSPW, i José García, del seu tresorer, van lliurar el xec a 
les investigadores principals, les doctores Assumpta Caixàs i Olga Giménez, fruit dels 
donatius obtinguts de la elaboració d’objectes nadalencs realitzats per membres de l’entitat. 

 Llegir més 

 

 

Xarxanet entrevista a l'associació Prader-Willi Catalunya  

La presidenta de l’Associació Prader-Willi Catalunya, Assumpta Mas, ens parla d’aquesta 
malaltia minoritària i de com l’entitat treballa per millorar la qualitat de vida dels afectats. 

 Llegir més 

 

 
 

Equip Prader-Willi a la BML (Obra Social Sant Joan de Déu)  

L’Associació Prader-Willi Catalunya ha participat, un cop més, a la cursa Barcelona Magic 
Line que organitza l’Obra Social Sant Joan de Déu per a captar fons per als programes 
d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat. 

Repte esportiu: 10 km / Repte solidari assolit: 220 € Llegir més 

 

 
 

AKI col·labora amb l’associació PWC 

AKI de Cabrera de Mar ens va lliurar el passat dia 2 de desembre la recaptació que han 
aconseguit, a través de l’organització de diferents accions solidàries, per a la nostra 
associació. 

Moltes gràcies AKI de Cabrera de Mar per la vostra generositat amb la família Prader-Willi!!! 
Llegir més 

 

 

III Jornada dels drets dels nens: nens i esport 

El passat 22 de novembre es va celebrar la III Jornada dels drets dels nens: nens i esport,  
en la que va participar la Marta Parpal de l’ACSPW amb la ponència Tots tenim el dret a 
practicar esport. Existeix una veritable atenció a la diversitat?  Llegir més 

 

Dia de les Malalties Minoritàries, 28 de febrer de 2018 

Aquest any és compleixen 10 anys d’aquest dia!!! 

La campanya d’enguany es centra en els pacients com actor proactius en la investigació. 

Llegir més 
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Nou apartat al web: Unitats d’expertesa 

Què és una XUEC Llegir més 

PW al Parc Taulí Llegir més 
- Web de malalties minoritàries al Parc Taulí 
- Equip mèdic multidisciplinar 

PW a Sant Joan de Déu Llegir més 

Investigació Llegir més 

- Nit de Ciència, Sabadell (del 8 al 21 d’abril 2018) 
- Estudi: El paper de la microbiota intestinal en el tractament de la SPW 
- Estudi per al tractament amb hormona de creixement en adults amb SPW 
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