Barcelona, 27 de gener 2011
Benvolguts, benvolgudes,
Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, FEDER Delegació
Catalunya, la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents i la Fundació
Doctor Robert organitzen el proper diumenge 27 de febrer un acte festiu, de
sensibilització i de divulgació.
Aquest any la Jornada tindrà lloc al Pavelló Corner de Fira de Barcelona de 10
a 14 hores. Ens agradaria doncs, poder comptar amb la vostra participació i
col·laboració per dissenyar entre tots activitats que puguin complementar les
que ja tenim programades i que us detallen a continuació:

Lucrecia dóna suport al Dia Mundial, oferint-nos una alegra
sessió de conta contes del seu nou disc per nens "La casita
de Lucrecia".

Club Agility Ciutat Comtal de Barcelona, ens acompanyarà
durant el matí fent demostracions d’Agility i de llançament de Frisbee
www.agilitybarcelona.com/

L’equip de “Proyecto Tan Amigos”, ens aproparà les
Teràpies Assistides amb Animals de Companyia, amb petites sessions
per a nens, i ens demostraran com amb una Agility adaptat per nens
amb dificultats de psicomotricitat pot gaudir tothom. www.tanamigos.org

L’equip de Centre de Teràpies Assistides amb Cans CTAC
ens aproparan i mostraran que els animals tenen atributs i qualitats
úniques que proporcionen beneficis en el pla físic, psicològic i social a la
persona, potenciant una millor qualitat de vida. La TAA millora el
benestar de les persones. www.ctac.cat

Novament, contarem amb els voluntaris de Creu Roja
Joventut que amb alegres i divertits tallers, treballaran amb els més
menuts per pintar xapes amb motiu del Dia Mundial i altres sorpreses
que ens estan preparant...

Amb els jocs en grup els nens i nenes potencien l’habilitat i
l’ organització. Es tracta de jocs lliures, ells mateixos decideixen si volen
fer una activitat o altre. Estructures de fusta delimiten l’espai de joc dins
el qual hi ha tot el material. www.laxarranca.com
Muntsa Minguell mare de Clara, una nena afectada d'una malaltia rara
CDLK, posarà color i somriures a les cares dels nens i nenes que vulguin
participar.
Esperem poder comptar amb la vostra participació per fer a mida aquesta
jornada; per el que ens agradaria comptar amb les vostres iniciatives i
propostes d’activitats, per tal de fer d’aquest dia, un dia festiu i punt de reunió
per pacients, familiars, cuidadors i amics.
En darrer lloc, volem destacar que a les 12 hores hi haurà els parlaments de
les autoritats, així com la lectura d’un manifest per part de dos representants
d’afectats per una Malaltia Minoritària.
En aquesta IV Jornada del Dia Mundial de Malalties Minoritàries, més que mai,
hem d’unir esforços. A més a més, si les vostres associacions fan activitats
amb motiu Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, i les voleu incorporar a
la nostra pàgina web, preguem ens ho comuniqueu.
Us esperem!!!!!

