
22q al Zoo! 
Dia de la consciència mundial

22 d’abril al Zoo de Barcelona 
http://sites.google.com/site/associaciocatalunya22q/

Acte de presentació de:

l’Associació Catalana de la Síndrome 22q

11:00 – 11:30 h.

Benvinguda

Acollida de les famílies i professionals a l’entrada
principal del Zoo de Barcelona, accés pel Parc de la
Ciutadella.

12:00 h

Presentació i objectius de l’Associació

12:30 h.

Ponència per part del Servei de Genètica de l’Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona.

13:15 h.

Ponència per part de la Dra. Carme Brun Gasca, Psicòloga
del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, Àrea
de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

14:00 h.

Torn de preguntes i Clausura

Segurament coneixes el cromosoma 22 per motius familiars o professionals. Nosaltres el coneixem molt
bé, als nostres fills els n’hi falta un trosset i això té conseqüències mèdiques, en el desenvolupament i la
conducta; i dificultats en l’aprenentatge i les relacions socials. És una síndrome relativament poc
coneguda, sobretot fora de l’àmbit hospitalari i aquest fet dificulta encara més la vida dels nens.

Gràcies a ll’empenta d’un grup de professionals de la medicina hem decidit crear l’Associació Catalana

de la Síndrome 22q, davant la necessitat d’oferir a la nostra comunitat un lloc de trobada, informació i
ajuda als propis afectats i als seus familiars:
L’existència d’aquesta associació te com a finalitat:
• Impulsar a Catalunya els tractaments adients a les persones afectades per la Síndrome anomenat
Velo-Cardio-Facial (VCFS), coneguda també com la Síndrome Di George o de Deleció del Cromosoma
22q11; Síndrome Shprintzen, Catch 22, Síndrome Opitz, o “Conotruncal Face Anomaly”.
• Col·laborar amb les diferents administracions i organismes responsables de la implantació a la nostra
comunitat d'un sistema eficaç per tractar les conseqüències clíniques de les persones afectades i els
seus familiars, especialment de les relatives al llenguatge i la comunicació, als aspectes cognitius i al
desenvolupament emocional i social de la persona.
• Fomentar i difondre en l'àmbit sanitari, social i educatiu el concepte de la Síndrome. Agilitzar
l’actuació multi disciplinar i el treball en equip, per evitar retards i duplicitat de diagnòstics que
permetin així una acció que serveixi per a organitzar, programar i executar el tractament més adients a
les necessitats reals de cada persona.
• Proporcionar informació, consell i recolzament a les famílies afectades per la Síndrome. Establir entre
elles un intercanvi d'informació i experiències que ens ajudi a superar la sensació de soledat i angoixa
dels primers moments després del diagnòstic.
• Estimular la investigació mèdica bàsica i clínica en l'àrea de les Síndromes Genètiques.
• Aconseguir la col·laboració i l'enteniment entre les organitzacions i els col·lectius implicats en la lluita
contra les afeccions genètiques.
• Treballar en la captació de fons per avançar en el coneixement i l’estudi de possibles tractaments, així
com col·laborar amb els estudis que es realitzin i promoguin la formació d'especialistes, jornades i
congressos.

Per motius d’aforament, us preguem confirmeu la vostra assistència: 22qcatalunya@gmail.com

Per gentilesa del Zoo de Barcelona, EL PREU DE L’ENTRADA SERÀ ÚNICAMENT DE 5 € PER ALS
FAMILIARS DELS AFECTATS QUE HAGIN CONFIRMAT LA SEVA ASSISTÈNCIA. (És imprescindible la
confirmació de la vostra assistència per a poder optar a aquest preu).

PER ALS PROFESSIONALS QUE PARTICIPIN EN LA TROBADA, LES ENTRADES SERAN GRATUÏTES.

Per a que la jornada sigui profitosa, us convidem a que ens envieu per endavant les vostres preguntes i
inquietuds per correu electrònic: 22qcatalunya@gmail.com
Les farem arribar als professionals que participen desinteressadament, per a que provin de resoldre els
nostres dubtes i no s’allargui gaire el torn de preguntes.


