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Associació Catalana Síndrome Prader-Willi
Associació formada per familiars de persones afectades per la SPW. Informem, assessorem i donem suport a les
persones afectades per la síndrome i els seus familiars. Treballem per a la millora de la qualitat de vida de les persones
afectades i de les seves famílies i cuidadors, fent difusió i incentivant el coneixement de la síndrome i les seves
característiques en els diferents àmbits (salut, ensenyament, treball, etc.). El seu àmbit d’actuació és Catalunya.

Número de CIF: G61290565

Constitució de l’entitat: 14 de desembre de 1996

Número de Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya: 19386

Declarada d’Utilitat Pública: 17 de setembre de 2018

Domicili social: Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 30. Torre Jussana - 08035 Barcelona

Tel. 646 055 545

c/e: info@praderwillicat.org

web: www.praderwillicat.org

Instagram: @praderwillicat Junta Directiva: 

Assumpta Mas, presidenta
Jose García Rus, secretari
Manel Díaz, tresorer
Ma. José Lluch, vocal
Anabel Pérez, vocal
Manuel Muñoz, vocal

Qui som?

http://www.praderwillicat.org/


Treball en xarxa

L’Associació col·labora, entre altres, amb:

→ Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell (Barcelona)

→ Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), amb qui tenim un conveni per promoure

la investigació.

→ Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

→ Espai d’Entitats de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

→ Universitat de Barcelona

→ Universitat Autònoma de Barcelona

→ FEDER - Federación Española de Enfermedades Raras

→ Asociación Española Síndrome Prader-Willi (AESPW)

→ IPWSO (International Prader-Willi Syndrome Organisation)

→ Associació Catalana de Zooteràpia



Amb aquestes frases intentem resumir com se senten i de quina manera

s’enfronten al dia a dia les persones amb síndrome de Prader-Willi.

▪ Imagina que, des que vas néixer, els teus músculs són menys forts que els de

les altres persones.

▪ Imagina que, fins i tot fent exercici físic, el teu metabolisme no crema calories

en la mateixa proporció que el de les altres persones.

▪ Imagina que sempre tens gana i mai no aconsegueixes arribar a la sacietat.

▪ Imagina que has de viure fent dieta tota la vida, mentre que en el teu entorn la

majoria de les persones mengen el que els ve de gust.

▪ Imagina que et costa molt expressar els teus sentiments i ningú et comprèn.

▪ Imagina que sempre et controlen i et diuen que la teva conducta no és la

correcta.

Totes les persones som diferents, tinguem o no una síndrome. Els nostres fills i filles tenen 
unes característiques en comú, però no tots són iguals. Cada un d’ells és únic i especial.

Imagina...



→ La Síndrome Prader-Willi (SPW) és una malaltia genètica de discapacitat intel·lectual associada a múltiples

manifestacions en altres sistemes de l’organisme. La causa resideix en l’absència física o funcional de gens localitzats

en l’al·lel patern de la regió cromosòmica 15q11-q13, que ocasiona una disfunció en l’hipotàlem, glàndula que

controla la regulació de gana, la temperatura corporal i el control de les emocions, entre d’altres.

→ Pertany al grup de malalties rares o minoritàries i la seva prevalença s’estima en 1 cas de cada 15.000/20.000

naixements i afecta igualment a persones de diferents races i sexe.

→ La SPW presenta un fenotip característic que inclou hipotonia severa en el període neonatal i dificultats per a

l’alimentació, posteriorment el nen o nena desenvolupa una hiperfàgia que, si no es controla, condueix a una

obesitat greu, talla baixa i hipogonadisme. Les dificultats d’aprenentatge i els trastorns de conducta són freqüents.

→ Les característiques físiques i la discapacitat intel·lectual associades més rellevants de la malaltia són la hipotonia

muscular, l’absència de sensació de sacietat, el retard en el llenguatge oral, el dèficit d’hormona de creixement, el

desenvolupament sexual incomplet, el retard intel·lectual i les alteracions de conducta, les alteracions de la

respiració, l’escoliosi, freqüent estrabisme visual, les dents i saliva espessa, poca sensibilitat al dolor, alteracions de

la temperatura corporal, incapacitat per vomitar, rascar-se les ferides... No es presenten necessàriament tots els

símptomes i el seu grau d’intensitat pot variar.

Què és la Síndrome Prader-Willi? 



Dues de les característiques més rellevants de la SPW són:

→ L’absència de sensació de sacietat

El desig irresistible pel menjar, provocat per la incapacitat que presenta l’hipotàlem d’enviar informació de manera

correcta al cervell, s’agreuja pel fet que les persones amb SPW guanyen pes amb, aproximadament, la meitat de les

calories requerides per a una dieta normal. Cal, per tant, optar per una dieta hipocalòrica tota la vida per prevenir

l’obesitat.

→ Alteracions de la conducta

A causa de la rigidesa i la falta de flexibilitat que presenta la seva estructura mental, ens trobem amb un comportament

que provoca alteracions de conducta. La manca d’empatia d’aquestes persones els dificulta les relacions socials en el seu

entorn.

El control de la conducta ha d’estar orientat cap a la prevenció i, en la mesura del possible, evitar discussions i procurar

anticipar-se.

En els darrers anys, s’ha observat un avenç molt significatiu en el maneig dels pacients afectats de SPW en l’edat

pediàtrica, especialment amb l’ús de l’hormona del creixement i amb les estratègies per prevenir l’aparició de l’obesitat.

Els programes individualitzats d’atenció precoç i escolar, així com les estratègies de maneig de la conducta estan donant

resultats molt positius.

Les persones amb SPW necessiten suport i supervisió constant. No es pot oblidar que la SPW és una condició per a tota la

vida.

D’altra banda, les famílies de les persones afectades i les que les cuiden també necessiten suport. La restricció de menjar

es converteix en un desafiament, i el control de la conducta en un esgotament psíquic que condiciona tot el sistema

familiar.

Què és la Síndrome Prader-Willi?





Informació i assessorament sobre la SPW

Contractació d’una treballadora social

Una de les principals activitats que realitza l’Associació és l’atenció directa a les famílies, així com oferim 
informació i assessorament a totes les persones interessades en la Síndrome. Al juliol de 2020 vam 
contractar una treballadora social a mitja jornada.

Dins aquest servei d’informació i assessorament, vam atendre 327 consultes, la majoria de les quals eren 
per demanar informació sobre la SPW, especialistes i centres de referència. El canal més utilitzat va ser el 
telèfon (78%), però també es van resoldre qüestions per e-mail, Whatsapp, en persona i a través del 
web.



Quines activitats hem realitzat per a les persones afectades? 

Taller de zooteràpia, teràpia assistida amb animals 

A causa de la pandèmia, a partir de març vam haver d’adaptar-nos a la nova situació i els 
tallers van ser virtuals. Aquestes sessions, dirigides per l’Ana Güimil, zooterapeuta, de 
l’Associació Catalana de Zooteràpia, estan destinades bàsicament a treballar l’observació, 
la concentració i la participació, el treball en equip, així com la motricitat, etc.

http://www.zooterapias.com/cursos_detalles.html


Quines activitats hem realitzat per a les persones afectades? 

Taller de teràpia musical “Vivim la música”

De la mateixa manera que els tallers de zooteràpia, durant el confinament no ens vam voler aturar i vam 
seguir realitzant els tallers online. Aquestes sessions estan dirigides per les musicoterapeutes Sílvia 
Sabater, professora de música, pianista i soprano,  i Noelia Sabater, educadora infantil. 
Els objectius treballats són les habilitats motrius, la comunicació 
i el llenguatge, els hàbits de conducta social, les habilitats cognitives, etc.



Quines activitats hem realitzat per a les persones afectades? 

Taller terapèutic en educació emocional i mindfulness 

Aquesta va ser una nova proposta que es va realitzar durant el confinament (11/04/2020 fins 
al 19/06/2020) per donar resposta a les necessitats de connexió amb el present i relaxació.
Les sessions va ser dirigides per la Paula Borrego, educadora infantil experta en Neurociència, 
Mindfulness, Atenció Plena i Pedagogia Activa.
En les sessions vam treballar la relaxació progressiva, la meditació, l’atenció a la respiració, la 
quietud, la visualització, la imaginació, la connexió amb el cos, la gratitud, l’expressió de les 
emocions...



Quines activitats hem realitzat per a les famílies? 

Grup de suport de mares i pares
Sessions conduïdes per l’Eduardo Brignani, psicòleg expert en discapacitat i família:

→ Una sessió presencial realitzada l’11-01-2020 a Torre Jussana.

→ En el confinament, es van realitzar diverses sessions de forma online, i es van anar
tractant els temes d’explicar la pandèmia als nostres fills i filles, com es portava l’estat
d’alarma i el confinament, com es podria plantejar el desconfinament... Les sessions
eren de suport a les pors i incògnites que afectaven a tots.



Quines activitats hem realitzat per a les famílies?

Taller “Suport conductual positiu en la SPW”

→ Conferència online el 17 d’octubre.
→ A càrrec d’Aurora Rustarazo, psicòloga de la AESPW, vam tractar el maneig del 

comportament i el reforçament positiu de la conducta de les persones amb la SPW.
→ El vídeo de la conferència està penjat al web.

https://www.praderwillicat.org/jornada-suport-conductual-positiu/


Quines activitats hem realitzat per a professionals?

Taller sobre el comportament i la SPW a l’adolescència i l’etapa 
adulta
 Sessió per a educadors i professionals dels centres ocupacionals i de treball 

(28/02/2020)
 Realitzada per la Dra. Susanna Esteba, neuropsicòloga del SESM-DI de Girona i de 

l’equip PW del Parc Taulí, l’objectiu va ser divulgar coneixements sobre la conducta, el 
comportament i les necessitats de les persones amb SPW, i com afrontar les possibles 
crisis.

→ A la jornada hi van assistir de més de 25 professionals.



A quines activitats hem participat com a Associació?

Participació equip ACSPW a la Barcelona Magic Line (01-03-2020)

→ Marxa solidària per recaptar fons per als programes d’atenció a persones en situació 
de vulnerabilitat.

→ L’equip ACSPW va comptar amb 32 participants sota el lema “La força de la unitat” i 
vam realitzar una aportació de 375 €

http://www.magiclinesjd.org/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/lhospital-sant-joan-deu-renova-seva-marca


Donem a conèixer la SPW

www.praderwillicat.org   

Hi trobareu informació que pot ser d’utilitat tant per a la família, com per l’escola o el centre de treball.



Donem a conèixer la SPW

Butlletí de notícies de l’ACSPW   

Informació periòdica de les novetats amb la SPW i l’ACSPW

Instagram @praderwillicat

Hem de guanyar seguidors al màxim per fer 
xarxa



Projectes d’investigació i estudis en marxa

Tractament amb hormona de creixement per adults amb la SPW (continuació)

Segueix aquest projecte per acabar d’estudiar els efectes positius en les persones

(edat adulta)                                                                                 

Assaig clínic amb probiòtics

Nova etapa de l’assaig que durarà 1 any i 
amb pacients fins a 30 anys, tant de  
l’Hospital Sant Joan de Déu com de 
l’Hospital Parc Taulí



Projectes d’investigació i estudis en marxa

Enquestes i estudis. Atenció a professionals, estudiants i mestres

S’ha col·laborat amb diferents professionals i estudiants, responent enquestes o participant en 

estudis relacionats amb la SPW. Destaquem:

→ Efectos cognitivos y adaptativos del tratamiento con GH en el SPW, Lorena Joga, Parc Taulí (encara 
en marxa)

→ Estudi sobre la qualitat de vida i l’estat emocional de famílies amb malalties minoritàries en el 
context de la pandèmia per COVID, Dra. Cortés, genetista de l’Hospital Trias y Pujol (Can Ruti)

→ Estudi sobre el Trastorn de l’espectre de l’autisme en la SPW, Arantxa Ruiz -Sarmiento (UAB) 
(encara en preparació)

→ Enquesta econòmica de serveis socials 2020. Qüestionari d’entitats, Idescat i Dept. Treball, Afers 
Socials i Famílies. Ens van triar a l’atzar. Acabat.

→ Treball d’investigació sobre la SPW centrat en la hiperfàgia i la manca de sacietat, Marta Llonch
(Sabadell). Enviat qüestionari a les famílies, contestat i presentat el treball.  Penjat al nostre web 
l’abril de 2021.

Assessorament fora de Catalunya
→ Assessoraments concrets a professionals i famílies de persones afectades de fora de Catalunya o a 

nivell internacional.



Com hem promogut la investigació?

Realització del vídeo per a la campanya de Nadal 2020

→ 16 participants
→ Gravacions individuals de cada família
→ Realització i muntatge: J.A.Lluch
→ Difusió a diferents webs i comptes

d’Instagram
→ + de 6.500 visualitzacions (destaquem

@tauli.cat )
→ + de 5.000 € recaptats



Com hem promogut la investigació?

Projecte “Enfilant per a la SPW”

Aquest Nadal 2020 s’ha aprofitat per vendre material que sobrava de l’any anterior 
perquè, a causa de la pandèmia i les limitacions de mobilitat, no s’ha pogut dur a terme 
el projecte. Aquest ofereix un espai a les famílies per fer manualitats que es venen al 
Nadal per recaptar fons per la investigació. Es tracta d’un espai en què, de forma 
informal i a través de la costura, es comparteixen i es lluita contra l’aïllament d’aquestes 
famílies.

https://i1.wp.com/www.praderwillicat.org/wp-content/uploads/2019/10/Enfilant19_Coronaquadres.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.praderwillicat.org/wp-content/uploads/2019/10/Enfilant19_ArbresQuadres.jpg?ssl=1


Com hem promogut la investigació?

Donació al Parc Taulí per a la investigació 

L’import recaptat del projecte Enfilant,
així com altres aportacions de 
persones particulars durant el 2019, 
es va donar el 27 de febrer de 2020 al 
Parc Taulí

L’acte simbòlic de lliurament es va 
haver de suspendre per la pandèmia.



Col·laboradors

El nostre agraïment a totes les persones, empreses i institucions que 
han col·laborat amb la nostra associació:

http://www.tauli.cat/tauli
https://www.rankia.com/blog/bolsa-al-dia/3713672-caixabank-resultados-3t-comparacion-financiera-ultimos-anos
http://www.neuromuscularbcn.org/la-plataforma-malalties-minoritaries-organiza-actos-motivo-del-dia-internacional-las-enfermedades-raras/
http://www.tauli.cat/i3pt/
http://www.magiclinesjd.org/

