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Actualitat

L'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia obre delegació a
Castellar

Divendres 12 de maig de 2006
L'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia (ACAF) ha obert aquest maig una
delegació a Castellar. Aquest diumenge, l'entitat muntarà durant tot el matí una taula
informativa, coincidint amb el Mercat del Trasto, per donar compte dels seus
objectius i repartir tríptics. Es calcula que al mes de juny ja es començaran a
convocar reunions de forma periòdica, cada dimarts, de sis a vuit de la tarda al Casal
d'Entitats. L'ACAF, creada fa sis anys, te una seu a Sabadell des de en fa tres, a la
qual s'hi desplaçaven molta gent de Castellar. "Com que algunes persones no es
poden adreçar fins a Sabadell, ens van demanar obrir una seu a Castellar", ha
explicat una de les impulsores de la seu, Muntsa Duocastella, lligada a l'entitat de
Sabadell des de fa temps. Una de les activitats principals de l'Associació Catalana
de Fibromiàlgia és l'organització de grups d'ajuda mútua amb grups de persones
afectades "on parlem de les nostres problemàtiques", apunta Duocastella. La
fibromiàlgia és una malaltia que es caracteritza per dolor crònic generalitzat, no
articular, i sensació dolorosa a la pressió d'uns punts sensibles específics. Els
pacients que pateixen fibromiàlgia es queixen de dolor i de rigidesa al coll,
espatlles, la zona lumbar i els malucs. La fibromiàlgia moltes vegades va associada
a malalties com l'artritis reumatoide o malalties reumàtiques de la columna. Alguns
malalts també pateixen molèsties abdominals, cefalea, entumiment o rampes de les
extremitats. La causa que produeix la fibromiàlgia es desconeix. Pot haver-hi una
relació entre fibromiàlgia i trastorns del son. Altres factors que poden contribuir al
desenvolupament o perpetuació de la fibromiàlgia són l'estrès psíquic, les anomalies
endocrinològiques o en el sistema immunitari o anomalies bioquímiques en el
sistema nerviós central, com nivells alterats de serotonina.
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