
 

 

 

8 de gener de 2016  

Sala d’Actes del Centre Cívic Can Deu 

Presentació del llibre “FIBROMIALGIA, MUCHO MAS QUE 

DOLOR” a càrrec de la seva autora Silvia F. Ibars 

Aquest acte no hagués estat possible sense la col·laboració 
del grup "Dotze de maig 2015" i sobretot gràcies a una de 
les seves components, la Sra. Delfi Encinas, que em va 
presentar a la Sílvia Ibars i em va parlar del llibre que havia 
escrit.  
La Silvia es escriptora des de fa temps però els seus llibres 

habitualment són novel·les d'història fantàstica o basades en històries reals.  
 
Però a la Silvia li van diagnosticar La Síndrome de Fatiga 
Crònica i de fet, el llibre que avui ens presenta aquí el va 
escriure en les seves nits d'insomni, després d'una forta 
crisi de la seva malaltia. Així amb els dolors, els marejos i 
el terrible cansament, que per desgràcia tots els que 
estem aquí coneixem, se li va ocórrer crear un grup en 
Facebook on demanava el testimoniatge, a qui volgués 
donar-lo, del seu dia a dia i així, gairebé sense adonar-
se'n, va aconseguir comptar amb més de 6.500 històries, 
algunes de les quals formen part d'aquest llibre. 
 
Així amb honestedat i respecte va aconseguir completar el projecte que avui tenim aquí. 
 
En una de les nostres converses em va dir, i cito literalment "Veig l'objectiu d'aconseguir la 

felicitat no com un destí, sinó com un trajecte i intento gaudir de la família, que és el més 

important per a mi, cada dia de la meva vida" 

Va començar a gestionar el grup tal com ha gestionat tota la seva vida, La seva anterior 

experiència amb les editorials va ser nefasta i no volent ser més manipulada, va decidir publicar-

ho ella mateixa, així que va sol·licitar als possibles compradors que l'ajudessin al fet que el llibre 

veiés la llum. 

I com és el seu costum, va aconseguir el seu objectiu. La seva forma de ser malgrat el seu estat de 

salut, i les ganes d'ajudar en la mesura de les seves possibilitats, la porten al fet que un any i mig 

després de publicar el llibre, la continuen sol·licitant perquè vagi a actes com el d'avui, 

presentacions, programes de ràdio o faci entrevistes en els periòdics al que ella sempre accedeix 

si la seva salut li ho permet. El tracte que he tingut amb ella m'ha demostrat que és una persona 

alegre i sempre amable, i mai accepta un no per resposta sense lluitar. D'una gran persona només 

calia esperar aquest gran llibre. 


