


Malalties 
cròniques, greus o 
discapacitants, 
que poden posar 
en risc la vida de 
la persona 
afectada.

1 de cada 

2.000 
persones afectat. 

• Diagnòstic difícil. 
• No hi ha tractament            

(o és massa complicat 
d’aconseguir) 

• Falta empatia 

• SOLEDAT

En sabem 
MOLT POC



Sabies que a Catalunya tenim més de 

400,000 casos de malalties minoritàries? 
I que cada any es detecten més 

de 100 casos nous entre nadons?

Amb recerca, es poden 
trobar les causes i 
tractaments d’aquestes 
malalties, i també avançar 
en la investigació de  
malalties més freqüents 
com la diabetis i el càncer.



Volem donar visibilitat a 
les dificultats de les 
persones amb malalties 
minoritàries  
i ajudar a recaptar fons 
per a  
la recerca 



Aquest any la Marató de 
TV3 es dedica a la recerca 
en malalties minoritàries i 
volem aportar les nostres 
notes per fer un gran 
concert!

Vols venir amb nosaltres?

Has tingut l’oportunitat de veure o sentir els efectes que la 
música produeix quan la gaudim de manera activa?

Existeix molta evidència dels efectes positius de la música en el 
desenvolupament neuròlogic, la millora del sistema immunològic i 
en el creixement físic, no només de les persones, fins i tot d’altres 

éssers vius!  

A través de la interacció entre la Plataforma de Malalties 
Minoritàries, els músics i les famílies de SUMI -Suzuki Music 
Institute volem desfer estereotips, trencar barreres i viure 
una experiència conjunta gràcies a un llenguatge universal 
únic: 

LA MÚSICA   



Totes les activitats tenen la música com a protagonista i volen 
aportar espai i motius per trencar estereotips i barreres 
psicològiques.

L’aprenentatge d'un instrument musical  
requereix contacte amb aquest, molta pràctica i portar-lo amb 
tu en la vida diària.  
L’aprenentatge de la bondat, l'empatia, la inclusió 
i la solidaritat tambè ha de ser inculcat i practicat cada dia, i si 
pot ser en família molt millor.

• Espais adaptats 
• Activitats inclusives 
• Gaudir de la música 
• Valorar la riquesa de la 

diversitat.

Moltes de les famílies i persones amb una malaltia minoritària se 
senten soles i de vegades tenen moltes dificultats per  a realitzar 
algunes activitats. 

La nostra proposta va més enllà d'un sol dia. Proposem diferents 
activitats a diferents assaigs i al llarg de tres mesos per enfortir 
vincles. 



SI VOLS CONÈIXER MÉS, NO DUBTIS 
A POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

Diana Juárez 
dian.juarez@icloud.com 

673.514.390

mailto:dian.juarez@icloud.com

