
 

 

 

22 de novembre de 2017 

Seu del districte de les Corts 

Dintre de la “Comissió Social i Sanitaria del Districte de les Corts” a la sala de plens: 

Presentació de l’Associació Catalana d’afectats per 

la Síndrome de Fatiga Crònica i altres Síndromes 

de Sensibilització Central (ACSFCEM) a càrrec de la 

Sra. Núria Pons i Fonts, presidenta de l’Entitat, que 

amb l’ajuda d’un PowerPoint explicà qui som i què 

fem a la nostra associació que, des de l’any 1999,  

està ubicada al districte i dóna suport als malats 

d’aquestes patologies i lluita per el seu 

reconeixement. 

Col·laborant en tots els projectes que se li demanen, tant des del districte, com des de la 

Conselleria de Salut o l’Ajuntament Central de Barcelona. 

Entre altres coses va explicar que L’ACSFCEM va ser fundada l’any 1999 i va ser la primera 

associació d’afectats per la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) de l’Estat Espanyol.  

És una entitat sense ànim de lucre, portada tan sols per voluntaris.  

Sempre ha treballat amb un doble objectiu: 

1- Donant un servei de suport i orientació obert a tots els malalts, als seus familiars i 

persones del seu entorn, socis o no, amb atenció personalitzada a la seu de 

l’associació.  

2- Promovent les actuacions necessàries per aconseguir el reconeixement mèdic i 

institucional d’aquestes malalties i l’adequada atenció mèdica i sanitària dels 

afectats. 

Des de l’any 2015, amb la posada en marxa del PLA PER L’ABORDATGE DE LES 

SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL, la nostra associació atén a tots els malalts 

d’aquestes patologies: La Fibromiàlgia (FM); La Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), La 

Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EHS). 

Entre les diverses actuacions que l’Associació realitza, comptem amb: Xerrades obertes a 

tothom I sobretot amb diversos Tallers, ja que milloren la qualitat de vida dels malalts, 

augmentant la seva autoestima i la confiança pròpia. 

Per més informació els va remetre a la web o al Facebook de l’associació. 

 


