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Comunicat	de	la	Taula	d’entitats	de	persones	afectades	per	Síndromes	
de	Sensibilització	Central	i	els	seus	familiars	
 

Amb motiu de la commemoració del 12 de maig, el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la 
Síndrome de Fatiga Crònica (també coneguda com a Encefalomielitis Miàlgica), on 
també s'hi han anat incloent altres Síndromes de Sensibilització Central (SSC), com ara 
la Sensibilitat Química Múltiple i l'Electrohipersensibilitat. 

La Taula d’entitats de persones afectades per SSC i familiars, liderada per l’Ajuntament 
de Barcelona, i formada per diferents entitats dedicades a les SSC en conjunt o a alguna 
d’elles en particular amb la seva pròpia tipologia , expressa novament la seva adhesió a 
aquesta jornada, que es commemora arreu del món i expressa la necessitat de continuar 
treballant per l’impuls de la recerca, per a la formació, per promoure la conscienciació 
social tan necessària per eliminar l’estigma social, que malauradament a dia d’avui es 
continua detectant, a l’entorn familiar i social i laboral, més proper a les persones 
afectades per aquestes malalties. Cal normalitzar aquestes patologies. 

La Taula SSC, expressa també el seu reconeixement per totes les persones afectades 
que, malauradament, encara es troben amb la incomprensió i el flagell de la incredulitat 
i amb la discriminació, ambdues motivades per un desconeixement de com afecten 
aquestes malalties cròniques. Són malalties de les quals encara es desconeix la seva 
etiologia, que tenen una elevada prevalença, i que afecten majoritàriament la població 
femenina. Aquest biaix de gènere provoca a dia d’avui una doble discriminació vers la 
persona afectada: d’una banda pel fet de patir-la i per ser dona, i per l’altre, en el cas 
dels homes, per atribuir-los, errònia i despectivament, patir una malaltia considerada 
"de dones". 

La Taula SSC, apel·la novament a l’empatia de les persones, la societat civil i els poders 
públics perquè s'adhereixin a aquesta jornada, per què entenguin la complexitat del que 
viu i pateix al voltant del 3% de la població a Catalunya, i per que treballin amb efectivitat 
per què l’any vinent s’hagi avançat en l’abordatge i en la recerca d’aquestes malalties. 

 

 

 

Barcelona, 12 de maig de 2020 


