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Presentació 

 

L'Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH) és una Organització No 

Lucrativa creada el 1972 i declarada d'utilitat pública el 2004 pel Ministeri de l'Interior. 

ACAEBH és membre de la Federación Española de Espina Bífida y Hidrocefalia i de la 

International Federation for Spina bifida and Hidrocephalus. 

A causa del "boom" de naixements de persones amb Espina Bífida que es va donar 

durant els anys 70 i 80, un grup de pares i mares, amb el suport de personal sanitari 

de l'Hospital de la Vall d'Hebron, van tenir la iniciativa de crear la Associació de pares 

amb Fills Espina Bífida (APAFEB). 

En els seus inicis, l'entitat va buscar una estabilitat associativa. Es va crear un Equip 

d'Assessorament Pedagògic (EAP) específic d'Espina Bífida. Va ser un moment de 

creixement de l'entitat i punt de referència en el tema d'Espina Bífida. També es va 

obrir una seu a Tarragona que donaria suport a les terres tarragonines. 

La dissolució de l’EAP d'Espina Bífida, conseqüència de l'assimilació d'aquests tipus 

de serveis pel Departament d'Educació, fa disminuir el nombre de professionals i 

l'entitat es va quedar amb una única professional, la treballadora social, i 

eventualment, segons subvencions i ajuts, d'altres col·laboracions de professionals. 

Això va fer que l'entitat trigués a fer funcionar nous serveis i projectes per falta 

econòmica i de recursos humans. 

Es consoliden activitats com les colònies, xerrades, dia nacional, i es comença a 

treballar en la integració socio - laboral per dues vies: 

- Potenciar un projecte d'autonomia personal a través d'un pis adaptat on es poguessin 

treballar activitats de la vida diària, així com la integració social i laboral dels joves 

afectats que havien assolit la majoria d'edat, perquè poguessin fer una vida el més 

normalitzada possible. 

- Centre col·laborador amb el Departament de Treball en la realització de cursos de 

formació ocupacional. Es realitzava un curs per any: secretariat, comptable, 

recepcionista, telefonista, etc. Aquest servei, actualment, no està vigent. 
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Al llarg del temps, es continuen realitzant aquestes activitats pròpies de l'entitat i 

s'aconsegueix una estabilitat associativa. També es gaudeix d'un finançament estable 

gràcies al fet que, l'any 2002, la Comissió de Política Social del Parlament de 

Catalunya va dictar amb data de 23 d'octubre i publicada en el BOC Nº 356 de 18 de 

novembre, la següent resolució: 

"El Parlament de Catalunya insta el Govern a arribar a un acord de finançament amb 

l'Associació de Pares amb Fills Espina Bífida (APAFEB), en el marc de les converses 

iniciades, per finançar el cost anual de les places que fan possible el projecte de 

autonomia de les persones afectades d'aquesta malformació, que té per objectiu 

augmentar el grau d'autonomia i afavorir la integració sociolaboral ". 

 

Posteriorment, aquests nens van anar creixent i, juntament amb els pares, es van 

començar a fer càrrec de l'entitat. Per això, en 2008 es creu necessari un canvi de 

nom que representés, no només als pares i mares dels nens i nenes amb Espina 

Bífida, sinó també als propis afectats adults. Es consolida l'entitat amb el nom 

d'Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH). 
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¿Què és l’Espina Bífida? 

 

L'Espina Bífida és una malformació congènita del tub neural que es produeix durant el 

primer mes de gestació, quan una o més vèrtebres no es tanquen correctament. 

En conseqüència, la medul·la espinal i les meninges queden al descobert i això 

provoca que les seves fibres nervioses resultin afectades. 

Segons el nivell de localització i extensió de la lesió, l'Espina Bífida i les seves 

conseqüències seran més o menys greus: hidrocefàlia, pèrdua de sensibilitat, 

limitacions en la mobilitat, incontinència, dificultat d'aprenentatge, entre d'altres. 

Tot i no conèixer amb exactitud, es creu que els factors que causen l'Espina Bífida són 

genètics i mediambientals. 

 

Nivells de localització de la lesió: 
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PREVENCIÓ 

L'Espina Bífida es pot prevenir en més del 70% dels casos prenent àcid fòlic tres 

mesos abans de la gestació i durant el primer mes d'embaràs. 

OBJECTIUS 

Els objectius principals del ACAEBH són cobrir les necessitats de suport i orientar i 

informar les persones amb Espina Bífida i les seves famílies per intentar aconseguir la 

seva participació social i una plena normalització en tots els àmbits: personal, familiar, 

social i laboral. 

Altres reptes de l'Associació són informar i sensibilitzar la població sobre la situació de 

les persones amb Espina Bífida, així com incidir en la importància de la prevenció per 

evitar aquesta malformació. 
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Estructura de l’entitat 

 

Organigrama intern: 

 

L'òrgan de govern és l'Assemblea General, la qual delega en una Junta Directiva 

composta pels següents Membres: 

- Presidenta:  Ana Barba Sogues 
- Vicepresident:            Juan Martínez Navarro 
- Tresorer:             Xavier Faure Sala. 
- Secretari:             Emilio Ripoll Sabé 
- Vocal:              Antonio Almarcha Cardà 
- Vocal:                        Vicente Camacho Guío 
- Vocal:                        Raquel García Salvador 

       
 

Infraestructures pròpies 

SEU DE L’ENTITAT 

La seu està ubicada en un local de 300 m2 de propietat que consta dels següents 

espais: quatre despatxos, dos magatzems, dos lavabos (un d'ells adaptat), una cuina, 

una sala de reunions i una sala per a activitats .: 

PIS D’AUTONOMÍA PERSONAL 

Pis de 90m² aproximadament i amb capacitat per a cinc persones, repartides en tres 

habitacions (dues dobles i una individual). Compleix amb els requisits de l'actual 

normativa pel que fa a l'accessibilitat. 

 

 

Assemblea General 

Junta Directiva 

Gerència 

Àrea de Serveis Àrea d’Administració Àrea de Projectes 
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Recursos humans 

Equip tècnic: 

 1 Coordinadora general 

 1 treballadora social i coordinadora del Servei d’autonomia personal 

 2 monitors d’atenció directa en el SEAP 

 1 tècnica de gestió de projectes 

Voluntaris: 

 15 voluntaris/es 

 

Per coherència amb els fins de l'entitat i per promoure la integració laboral de les 

persones amb discapacitat, l'entitat té contractada una persona amb discapacitat física 

amb un contracte de foment d'ocupació indefinida per persona discapacitada. 

Els socis 

L'Associació té diferents modalitats de socis: 

-  Soci Actiu: persones amb espina bífida i / o hidrocefàlia i familiars. 

- Soci Amic: qualsevol persona que no sent afectada ni familiar decideix 

associar-se a l'entitat en favor de la seva missió. 

- Soci Honorari: nomenat pels mèrits de la seva aportació i / o col·laboració 

destacada amb la finalitat de l'entitat. 

 

Actualment l'Associació compta amb 163 socis actius que participen dels serveis i 

activitats que organitza regularment l’ACAEBH. El nombre de beneficiats total de 

l'Associació s'estima en 1.038 persones ja que s'entén que, de cada soci, es beneficia 

tant l'afectat/a com les seves progenitores, cuidadors/es i, a més, s'atenen moltes 

consultes d'entitats i persones físiques que no són sòcies. 

 

Al llarg del 2016, van acudir a l'entitat 15 noves famílies, de les quals 4 es van fer 

sòcies. 
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Serveis i activitats  

 

Servei d’assessorament i informació per a famílies d’espina bífida i 

hidrocefàlia 

 

La nostra Associació ofereix un servei d'assessorament, informació i suport per 

atendre totes les demandes que arriben a la nostra entitat. Actualment, som l'única 

entitat de referència a tot Catalunya que atén a aquest col·lectiu. 

Són moltes les famílies que, a conseqüència del naixement d'un nen afectat d'Espina 

Bífida, es dirigeixen a l'associació demanant informació i orientació.  

És per aquest motiu que creiem molt important l'acollida a les famílies que es realitza.  

Preguntes com: Què és l'Espina Bífida ?, Podrà caminar i valer-se per si mateix ?, Es 

pot curar ?, Podrà anar a l'escola ?, com fer el sondatge a les escoles ?, són algunes 

de les qüestions que tenen, i vénen a ACAEBH esperant tenir respostes.  

A més, també tenim consultes d'altres familiars, professionals del món educatiu, 

sanitari i social, així com d'estudiants, i gent que s'interessa pel tema. Són consultes 

mèdiques, d'atenció social, ortopèdiques, educatives, adaptacions dels vehicles, de 

temps lliure, etc. 
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PERSONES ATESES EN EL 2016 I TIPUS DE DEMANDA 

Durant l’any 2016 hem tingut aproximadament 990 consultes. D’aquestes consultes 

tenim registrades: 

 

 

Sanitat 20,90%

Educació 30,10%

Social 32,62%

Altres 16,36%
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Demandas 

Consultes d’Atenció social: 323. 

Consultes sobre Educació: 298 

Consultes sobre Sanitat: 207 

Altres consultes: 162 
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Servei d’autonomia personal. Pis escola. 

L'Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia disposa d'un pis, propietat de 

l'entitat, on es realitza el Servei d'Autonomia Personal (SEAP) consistent en un treball 

individualitzat amb joves afectats d'Espina Bífida, Hidrocefàlia i / o altres patologies 

similars, amb la finalitat d'aprendre les tasques pròpies de la vida quotidiana d'una 

persona adulta, autònoma i independent. Els principals objectius són: 

Millorar el grau d'autonomia personal 

Experimentar la vida independent 

Conviure amb altres persones amb discapacitat 

Afavorir la integració socio - laboral 

Adquirir coneixements, tècniques i hàbits. 

 

Les àrees generals que es treballen en el SEAP són la utilització dels recursos 

comunitaris, l'organització i gestió econòmica, els hàbits alimentaris i cuina, 

l'organització de la llar, la convivència, els hàbits de salut i autocura, les habilitats 

socials i les habilitats laborals. En definitiva, totes aquelles àrees que contribueixin a la 

millora de l'autonomia personal de la persona. 

Quan un jove amb algun tipus de discapacitat es mostra interessat en la participació 

d'aquest servei, primer es realitza una entrevista informativa, tant al jove com als seus 

familiars per explicar el servei, les condicions, etc. Després d'un temps per reflexionar i 

si el jove i la seva família decideixen gaudir del servei, es realitza una valoració inicial i 

es determinarà les necessitats i el procés de cada un. Per incentivar l'autonomia de les 

persones que participaran en el projecte, també, es requereix un compromís verbal per 

part de les famílies -part implicada en el projecte- per secundar i reforçar els 

aprenentatges de cada usuari en el projecte en les seves cases, de la mateixa 

manera. 

Podem dividir el procés d'intervenció i d'estada al pis en diferents fases: 

 

Fase I: Informació i selecció 

És una etapa de difusió entre els socis i de difusió externa. Estem en contacte 

amb hospitals, serveis socials, els ambulatoris, etc. Es realitza una entrevista 

personal tant als pares com els afectats, per tal d'informar sobre les normes i el 

funcionament del pis i elaborar la història social. 
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Fase II: Adaptació 

No tots els usuaris segueixen el mateix procés. Segons la valoració inicial, es pot 

determinar que la seva incorporació sigui progressiva per disminuir els efectes 

de separació i millorar la seva incorporació i adaptació a la nova situació. 

Aquesta fase s'inicia amb l'entrada del participant en el pis. Durant aquest 

període s'avaluen més concretament les necessitats i potencialitats de cada 

usuari / a i culmina amb l'elaboració del Programa de Treball Individual. 

 

Fase III: Treball individual 

Aquesta fase s'inicia després del període d'adaptació (FASE II). L'eix vertebrador 

de les activitats a realitzar serà el Programa de Treball Individual (PTI) de cada 

usuari / ai les activitats de grup que es realitzin. Cada PTI plantejarà els objectius 

i activitats que es voldran treballar amb l'usuari. Aquests objectius s'han 

d'extreure de les anàlisis de les observacions que s'han realitzat en la fase 

anterior, prioritzant aquells aspectes que es consideren més necessaris o bé en 

què hi hagi més possibilitats d'èxit. Durant tota aquesta fase serà imprescindible 

la comunicació i complicitat amb la família de l'usuari. En tot moment tothom ha 

d'estar al corrent i ser conscient dels avenços i dificultats del procés, així com 

donar suport, des de casa, per aconseguir ... 

L'equip professional, i en concret el / la coordinador / a intentaran ajudar i 

orientar la família perquè puguin anar resolent els seus dubtes. 

 

Fase IV: Preparació per la sortida del pis 

Aquesta fase inclou els últims mesos d'estada al pis. És important anar preparant 

gradualment la sortida del projecte i el comiat del grup. 

 

Fase V: Seguiment en el nou domicili 

Aquesta és l'última etapa de cada usuari / a, però té lloc fora de la ubicació de 

les instal·lacions del pis de ACAEBH. Els usuaris ja estaran en els seus 

domicilis, però cal comprovar com es desenvolupen en el seu entorn. La seva 

durada és de 6 mesos aproximadament. 
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En 2016, han estat ateses a 9 persones. Al llarg de la història d'aquest servei sempre 

han assistit més noies que nois. La procedència dels usuaris és majoritàriament de 

Catalunya, sobretot tenint en compte que l'estada al pis es limita de dilluns a 

divendres, tornant el cap de setmana a la seva residència habitual. 
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SITUACIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DURANT EL 2016 
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Segons les estadístiques realitzades en el servei, de les 9 persones que han estat 

beneficiàries del pis durant aquest any, tres s'han tornat domicili familiar per motius 

econòmics, una ha accedit a un centre institucional i una altra s'ha emancipat. A més, 

a totes se'ls ha orientat cap a una formació i en l'actualitat totes es troben estudiant o 

en recerca activa d'ocupació. 
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Les persones que no han estat inserides, ha estat, principalment, per limitacions 

pròpies o per temps insuficient d'estada al pis per poder treballar aquest aspecte. 

Dels joves atesos, un elevat percentatge han aconseguit objectius bàsics com 

aprendre a vestir-se, a dutxar-se, higiene, tenir cura més del seu aspecte exterior i 

l'autoimatge ..., en definitiva, activitats bàsiques de la vida diària. En línies generals, 

l'evolució dels usuaris i usuàries que han treballat en aquest projecte ha estat per 

millorar aspectes i així aconseguir una independència, la qual resulta molt positiva. La 

millora i consecució dels objectius que s'estableixen inicialment són directament 

proporcionals al temps d'estada al pis, així com del compromís adoptat per usuaris i 

famílies vinculats al projecte. 

Aquest està situat en una zona, també, amb moltes facilitats per als desplaçaments de 

les persones amb mobilitat reduïda, a prop de Rambla Poblenou, davant del centre 

comercial Glòries. Tot això permet, a més, poder incidir en l'ús de transport públic com 

un altre pas per l'autonomia. 

 

MILLORES DEL SERVEI 

 

Al 2016, l'entitat va aconseguir finançament per part de la Fundació Francisca 

Roviralta per fer millores en el servei. 
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Escola de pares 

El programa Escola de Pares que ofereix l'Associació són trobades periòdiques entre 

els pares i mares d'afectats d'Espina Bífida, Hidrocefàlia i / o altres patologies, a través 

de la realització de xerrades i tallers realitzats per experts, per intentar respondre, 

compartir i resoldre tots aquells dubtes que van sorgint al llarg de la vida d'una 

persona amb una discapacitat i dels seus familiars. L'Associació es renova i intenta, al 

seu torn, ser un canal d'informació i assessorament. Per aquesta raó es manté 

informats als socis de totes aquelles informacions més rellevants que puguin afectar 

una persona amb discapacitat i al seu torn intenta que hi hagi una comunicació oberta 

entre soci-associació perquè aquests formulin les seves demandes i puguem donar un 

servei més centrat en les necessitats del soci. 

Són temes que generen inquietuds 

als familiars de persones amb 

discapacitat. S'ofereix aquest espai 

per conscienciar de la necessitat 

d'estar ben informats de la 

discapacitat que tenen els seus fills / 

es i donar suport a la família de la 

persona amb discapacitat. 

Durant el 2016, es van organitzar 

dues trobades de pares, un al febrer 

i un altre al novembre. 

En la trobada de pares de febrer, 

van assistir 19 persones. Comptem amb una psicòloga experta i es van tractar temes 

com el cansament per la lluita constant, la no acceptació de la situació, la 

sobreprotecció o el sentiment de veure patir a un fill. 

En el cas de la trobada de novembre, moltes de les famílies no van poder assistir-hi, 

per la qual cosa es va decidir ajornar-ho. 
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Espai Jove 

L'Espai Jove és un espai de trobada dirigit a persones amb Espina Bífida i / o 

Hidrocefàlia majors de 18 anys i sense límit d'edat. 

Va començar a finals de l'any 2005, es va consolidar durant 2006 i en 2007 va patir un 

canvi en l'enfocament d'aquestes trobades, encara que no en la finalitat. 

En un començament, aquest espai es va crear amb la finalitat de treballar aspectes 

basats en l'autoajuda i la sobreprotecció, però després d'analitzar les inquietuds i les 

motivacions d'aquests joves, hi va haver un canvi de plantejament i es comencen a 

realitzar activitats més d'oci, però incloent també les sessions terapèutiques que ja es 

realitzaven amb anterioritat. La finalitat d'aquest espai és que la joventut pugui millorar 

la qualitat de vida i promoure la seva autonomia personal, alhora que la seva 

vinculació a l'Associació també incideixi en que ells prenguin el testimoni de 

l'Associació en un futur. 

Des que va néixer, l'Espai Jove de la ACAEBH ha comptat amb un total de 46 

membres, dels quals 30 són afectats d'Espina Bífida. Actualment, el grup compta amb 

20 participants aproximadament. 

Cal destacar que, al llarg dels últims 6 anys, s'ha produït un canvi generacional pel que 

fa als membres del grup, donant pas als nous joves adults. 

Al llarg de l'any s'han realitzat diferents trobades amb el grup de joves com excursions, 

intercanvi d'impressions, xerrades etc. 
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Durant el 2016 s’ha realitzat una trobada mensual aproximadament. 

 

Trobada Oci
27,7%

Educativa
27,7%

Sortida Oci
27,7%

Altres
18,18%
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eInclusión: Programa de formació i orientació online per a la inclusió 

socio laboral de joves amb EB 

Aquest projecte es va iniciar el 2011, però no va arrencar fins a 2012. Aquest servei 

d'orientació laboral pretén ser un altre acostament al soci ia tot aquell que necessiti 

d'un suport per a una primera recerca de feina o per a persones que porten temps 

sense treballar i se'ls fa costa amunt tornar a agafar l'hàbit. 

L'Associació Catalana Espina Bífida i Hidrocefàlia entén que un dels objectius 

prioritaris de l'associació és l'autonomia, per aquesta raó, s'ha vist la necessitat de fer 

un pas i poder oferir una orientació en línia, amb un tutor personalitzat que faci 

seguiment de totes les accions i permeti que la persona s'apropi una mica més als 

seus objectius personals de vida autònoma. 

El curs està pensat perquè, en 5 senzilles unitats, amb alguns petits exercicis, pugui 

cada persona plantejar quines competències laborals se li donen millor, a quin metes 

vol arribar, quin és el mercat laboral més favorable en aquests moments, i se li obrin 

una sèrie de qüestions: ¿necessito fer més formació?, ¿quin perfil professional tinc?, 

què és el que espero aconseguir d'una feina? Què és el que jo puc aportar a 

l'empresa? 

De totes maneres, aquest interessant projecte persegueix, una mica, adaptar-se a 

cada perfil, per tant, en el cas de persones que ja tenen cert bagatge laboral també 

poden beneficiar-se del mateix, atès que se'ls adequa els continguts en la mesura del 

possible perquè els resulti una orientació adequada a ells. L'entitat, periòdicament, 

actualitza les ofertes d'ocupació de la plataforma per a les persones que realitzen el 

projecte. 
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Altres activitats  

 DIA NACIONAL I DIA INTERNACIONAL DE L’ESPINA BÍFIDA.  

El dia 25 d'octubre se celebra el Dia Internacional de l'Espina Bífida i la Hidrocefàlia, i 

el dia 21 de novembre se celebra el Dia Nacional de l'Espina Bífida. Així que el dia 26 

de novembre, es va organitzar un acte per commemorar-ho amb diverses ponències. 

L'acte es va dur a terme a l'Hospital del Neurorehabilitació Institut Guttmann. 

En aquesta ocasió, el tema que es va abordar va ser "La Hidrocefàlia a la Espina 

Bífida". Per a això, hem comptat amb l'ajuda de nombrosos experts en el camp del que 

ens ocupa. 

La Jornada va tenir èxit de participació i, a més, va ser del grat dels seus assistents, el 

que va quedar reflectit en les enquestes de satisfacció. 

 

 

 

 

 

 



Memòria d’activitats ACAEBH 2016 

19 
 

ASSISTENTS 

En el 2016, la jornada ha comptat amb 77 assistents. 
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 TROBADES DE FAMÍLIES.  

L'any 2016 es van realitzar diverses trobades de socis. Entre elles destaquem: 

- Assemblea de socis: es va realitzar una Assemblea al maig. A més, es va aprofitar 

l'ocasió per, prèviament a l'Assemblea, realitzar un taller amb l'Espai Jove de l'entitat. 

- El dia 18 de desembre vam celebrar tots junts la Festa de Nadal amb molt bon 

ambient i una bona participació dels nostres associats. Realitzem un concurs de tapes. 

També hi va haver un sorteig d'una cistella de Nadal i altres regals. Va acabar amb el 

lliurament dels regals de l'Amic Invisible repartits per 'PARE NOEL! Els més petits van 

tenir la sort de rebre de mans d'aquest entranyable personatge uns bons regals. Van 

participar unes vint persones entre nens, pares i socis de l'entitat. 
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Oci inclusiu 

A l'Associació s'organitzen activitats d'oci (excursions, sortides curtes, sortides de 

llarga durada, etc.). En totes les sortides, però sobretot a les de llarga durada, es 

procura treballar l'autoestima i l'autonomia personal, potenciant la convivència i la 

tolerància i sempre que l'activitat ho afavoreixi, treballar la higiene personal. 

Una de les activitats d'oci més sol·licitades són les colònies d'estiu per a nens i nenes 

a partir de 8 anys, molts d'ells / es amb Espina Bífida però no es considera un requisit, 

ja que s'aposta per la inclusió social de tots els nens . Les activitats són adaptades a 

les necessitats físiques dels participants, sense oblidar els aspectes més educatius 

que fomenten la seva autonomia, la seva socialització, etc. Aquest any les colònies 

d'estiu es van plantejar com una sortida lúdico-cultural on vam visitar Cuéllar, un bonic 

poble de Segòvia. 

En aquesta ocasió, la sortida es va realitzar del 9 al 14 de juliol a Molina de Segura 

(Múrcia) i van assistir 17 participants. Es van realitzar diferents activitats on, des dels 

més petits fins als més grans, van poder gaudir de la natura i la bellesa d'aquestes 

terres, com són equinoteràpia, visita a Món Mar, estar amb dofins, sortida a la platja, 

gimcanes ...  
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Diagnosi i millora de l’entitat (2016-2017)  

Des de la inquietud de la Junta Directiva per millorar l'entitat i els serveis que aquesta 

presta, ha aconseguit signar un conveni de col·laboració amb Torre Jussana (entitat 

que dóna suport a Associacions) per poder desenvolupar un projecte de diagnosi i 

millora. 

Aquest projecte comprèn diverses fases. Durant el transcurs del 2016, s'ha treballat en 

els objectius i el plantejament de les accions a realitzar durant el 2017. 
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Gestions per a que l’Espina Bífida sigui considerada una malaltia crònica.  

En 2016, s'ha iniciat un procés per intentar aconseguir que l'Espina Bífida sigui 

declarada malaltia crònica. 

S'han realitzat diferents actuacions en aquest sentit, com són: 

1- Recollida de dades a novell sociosanitari de tots / es els / les socis / es a través 

d'una enquesta perquè serveixi de mostra del col·lectiu d'afectats a Catalunya. 

2- Sol·licitud a la Federació Nacional d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (FEBHI) de la 

situació actual de les altres comunitats autònomes. Posteriorment, amb tota aquesta 

informació recollida fins al moment, s'ha realitzat un dossier provisional, que s'anirà 

complementant a mesura que es vagi aconseguint més informació al respecte. 

3- Es va sol·licitar i es va mantenir una reunió amb el Parlament de Catalunya amb 

l'objectiu d'iniciar les accions institucionals que l'entitat té previst realitzar al llarg del 

procés. 
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Comunicació i difusió 

Accions de difusió 

L'entitat ha participat en diferents estands al llarg de l'any on ha pogut facilitar als 

vianants informació sobre l'entitat i sobre l'Espina Bífida i la Hidrocefàlia, com, per 

exemple, el dia de Sant Jordi, on, a més, vam estar venent roses . 

Cal esmentar que ACAEBH, d'una banda, ha participat de les I Jornades Tècniques 

Anuals de FEBHI. 

D'altra banda, s'ha assistit com a convidats a les Jornades Anuals de la Federació 

Internacional d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (IF) de la qual forma part i que va tenir lloc a 

Ghent (Brussel·les). 

Finalment, la ACAEBH també va participar del dia de la Mercè, amb la col·laboració 

d'altres entitats com Ecom, realitzant una activitat de sensibilització a Plaça Catalunya 

(Barcelona). 

D'altra banda, al llarg del 2016, l'entitat ha realitzat una campanya de difusió a les 

ortopèdies de la província de Barcelona. 

D'aquesta manera, a més de donar-se a conèixer, podrà crear una base de dades 

sobre els productes que ofereixen les ortopèdies i així, poder donar un millor servei als 

seus socis. 

 

 

   
Parada de venda de roses de l’ACAEBH 

Jornada Federació Internacional d’Espina Bífida i Hidrocefalia 

(Gante, Bruselas) 
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                                                           Diada de La Mercè 

 

I Jornada Tècnica Anual de la FEBHI (Madrid) 
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El portal web 

Des de l'Associació es va valorar prioritari com una línia clau de difusió realitzar un 

disseny d'una pàgina web que fos atractiu, de fàcil maneig, amb continguts senzills, i, 

bàsicament, que fos la primera via d'informació de l'associació, com un panell de 

anuncis clar, concret i atraient per a tot aquell que arriba a aquesta pàgina i pugui estar 

informat de què és l'Espina Bífida, així com de les activitats, projectes i recursos de 

l'Associació. 

 

 

 

Al 2016, l'entitat ha aconseguit, després de moltes gestions, finançament gràcies a La 

Caixa, per fer un nou web més actual i transparent. S'han realitzat els nous continguts i 

la previsió és que al gener de 2017 es posi en funcionament. 

 

www.espinabifida.cat 

 

http://www.espinabifida.cat/
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Xarxes Socials 

D'altra banda, en ACAEBH, tractant de promoure la proximitat dels socis, a més 

d'incidir en la sensibilització dels mateixos; va crear una pàgina de facebook pròpia on 

moltes persones amb espina bífida, amics, familiars, simpatitzants i, fins i tot, altres 

associacions amb fins similars, tenen cabuda. D'aquesta manera es genera una 

sensació de "agregació" ja que permet que tots puguin compartir les seves inquietuds, 

i, d'altra banda, s'arriba a una ràtio de població molt més elevat a través d'aquest 

sistema (facebook) i es converteix en una manera molt eficaç per fer difusió de 

projectes o esdeveniments o simplement per organitzar una activitat, etc. 

A més, fa uns anys vam crear una nova "fanpage" que, al costat de la prèvia, es 

complementen. Cal esmentar que la fanpage de l'Associació ja compta amb 2.139 

"m'agrada" i treballem cada dia perquè aquest número vagi en augment. 

La ACAEBH també compta amb una pàgina de Twitter que compta amb 138 

seguidors. 

Al 2016, i gràcies a un projecte de Barcelona Activa, l'entitat ha comptat amb la 

col·laboració d'un jove equip de Community Manager durant 6 mesos els que han 

donat un important impuls a les xarxes socials de l'entitat, la qual cosa ha ajudat a que 

aquesta sigui més visible i, conseqüentment, donar-nos més a conèixer. 
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eBoletin ACAEBH 

El Butlletí setmanal es va transformar des de fa poc més de tres anys en un butlletí 

informàtic que, a través dels e-mails dels socis que l'han facilitat, se'ls informa 

quinzenalment de tot el que es fa en l'associació i d'esdeveniments de altres 

associacions que també puguin ser interessants, per exemple, cursos subvencionats... 

 A més, aquesta eina arriba a tots els socis de tot Espanya amb el qual les 

informacions que es reflecteixen són d'esdeveniments de qualsevol lloc d'Espanya. 

No obstant això, la finalitat principal que té el butlletí és informar i alhora ser un vehicle 

de comunicació per als socis (poden referir consultes propostes a través dels e-mails 

que es faciliten en aquest). Aquesta informació ha de reflectir el que més els pugui 

interessar als socis, per exemple, de les novetats en la llei de dependència, creació de 

llocs de treball per a persones amb discapacitat, actes reivindicatius a favor de la 

discapacitat. Actualment hi ha unes 100 persones inscrites al butlletí setmanal. 
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Agraïments 

Des de la Junta Directiva de l'ACAEBH, i en representació de tots els socis de la 

nostra entitat, volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes aquelles 

persones individuals, empreses privades i administracions públiques que han donat 

suport la nostra Associació de qualsevol forma, ja que això ha suposat un benefici 

directe per als nostres associats, el motor de la nostra associació. 

 

A tots i totes, gràcies. 

 

La Junta Directiva 

 

 

 


