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Proposta de Resolució per donar suport als afectats  de síndromes de 
sensibilització central 

MARC GRAU SOLÉS, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; d’acord 
amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta 
Corporació: 

Exposició de motius 
 
La Fibromiàlgia (FM), l’Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Química 
Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EH) són malalties englobades en les 
Síndromes de Sensibilització Central (en endavant SSC). Segons juristes de reconegut 
prestigi en aquest camp, els malalts de SSC, que representen el 3,5% de la població, 
unes 250.000 persones, són els més desatesos a Catalunya. Fent una extrapolació 
directa de les dades de Catalunya, i tenint en compte la població de més de 20 anys, a 
Terrassa podrien estar afectades unes 5.850 persones. Habitualment emmalalteixen, 
entre els 20 i 30 anys d'edat (encara que també es poden donar casos durant la 
infantesa i l'adolescència). 
 
Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les capacitats 
físiques i cognitives dels afectats, podent resultar molt invalidants i excloents a tots els 
nivells, limitant greument la vida de les persones afectades i les seves famílies (a nivell 
personal, social, familiar, laboral...), en especial la dels afectats per SQM i/o EH, els 
quals han de viure aïllats.  
 
Els malalts i les seves famílies, tots ells ciutadans, adults i nens, tenen un alt grau de 
vulnerabilitat social i econòmica. El 80% estan massa malalts per a poder fer una 
mínima activitat quotidiana i no estan capacitats per a poder treballar. I no només no 
tenen aquesta capacitat laboral, sinó que veuen com, sistemàticament, són denegades 
les incapacitats laborals permanents que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir 
concedides; pensions que els permetrien sobreviure. Tot això els duu a una situació 
d'exclusió social perillosa: precarietat, abandonament, aïllament, inseguretat 
alimentària, desnonaments, que no fan res més que empitjorar la seva situació.  
 
Solament un 5% dels malalts dels SSC es recuperen i la resta tenen un mal pronòstic. 
Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es comencessin a tractar a 
Catalunya, les malaltes i malalts de SSC es troben en situació de precarietat i 
d’exclusió sanitària i social. 
 
Pels motius expressats anteriorment proposem al Ple els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Crear un grup de treball amb les entitats d’afectats i experts per proposar, 
estudiar, acordar i desenvolupar un programa de suport específic  als afectats de 
SSC de la ciutat de Terrassa, i les seves famílies, que inclogui actuacions en els 
següents àmbits: 
 
1. Diagnosi de l’abast del problema a la nostra ciutat, del nombre de possibles 

persones afectades, objectivant quina és la seva situació i quines són les principals 
necessitats específiques. 

2. Actuació dels Serveis Socials per a atendre a les persones afectades per SSC. 
 
3. Ajuts d’urgència social per a necessitats bàsiques com l’alimentació, l’aigua o 

l’habitatge. 
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4. Espais blancs/verds en el municipi i alguns edificis municipals, lliures de 
xenobiòtics i d’ones electro-magnètiques. 

 
5. Eliminació progressiva, en la mesura que tècnicament sigui possible, de l’ús de 

qualsevol pesticida en el terme municipal, i establiment de protocols de 
comunicació a les persones afectades de les mesures preventives i dels llocs i dies 
d’aplicació. 

 
6. Atenció de les persones amb SSC, en especial amb SQM i/o EH, afectades per 

desnonament o que es veuen obligades a marxar de casa seva per la impossibilitat 
de poder-hi viure, i anàlisi de recursos habitacionals alternatius. 

 
7. Formació de les treballadores i els treballadors socials i educadores i educadors 

socials sobre SSC i la seva realitat social, sanitària i econòmica. 
 
8. Informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part 

de la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb l’objectiu 
d’eliminar l’estigma social que acompanya a aquestes malalties. 

 
9. Revisar el protocol de forma específica per l’adaptació dels llocs de treball per a les 

treballadores i els treballadors municipals afectats per SSC i mesures específiques 
de suport a aquests durant els brots que pateixen, com ara la flexibilització 
d’horaris laborals, el teletreball, l’aparcament preferent o la remuneració en cas de 
baixa. 

 
SEGON. Establir que la proposta de programa de suport específic, i les corresponents 
accions pràctiques que se’n deriven, ha d’estar llest el 30 de novembre de 2016 per a 
la seva aprovació i implementació pràctica i efectiva, que quedarà supeditada a 
l’aprovació del pressupost corresponent. Dit programa es revisarà i actualitzarà 
anualment per part dels tècnics de l’Ajuntament i els representats de les persones 
afectades. 
 
TERCER. Notificar a les associacions que representen a les persones afectades, la 
creació del grup de treball, el programa de suport aprovat i les mesures que es vagin 
implementant. 
 
QUART. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya, en l’àmbit de 
les seves competències, a que impulsin un programa de suport específic per a totes 
les persones afectades per SSC, unes 250.00 persones a Catalunya, unes 5.850 a la 
ciutat de Terrassa. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya, en l’àmbit de 
les seves competències, a que reconeguin als afectats per SSC l’accés real i efectiu 
als serveis sanitaris i socials públics existents i elaborin campanyes d’informació i 
sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania, 
en general, i els treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma 
social que acompanya a aquestes malalties. 
 
SISÈ. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya, en l’àmbit de les 
seves competències, que reconeguin les incapacitats laborals que pateixen les 
persones afectades i se’ls hi concedeixin les prestacions que corresponen a cada cas. 
 
SETÈ. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per les 
Síndromes de Sensibilització Central, a les associacions que els representen. 
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VUITÈ. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya l i al Govern 
d’Espanya. 

 

 

Marc Grau Solés  

Portaveu del GM TeC  
 
 
Terrassa 25 de gener de 2016 

 


