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NOTA DE PREMSA                                                                     
 
 

Desde la constitució del Comitè de Medicaments Orfes de la EMA, fa 15 anys 

 
Més d’1.300 Medicaments Orfes es troben en fase de recerca i 

100 han rebut autorització de comercialització 
 

� A Espanya, s’estima que més de 3 milions de persones pateixen una malaltia minoritària, 
400.000 d’elles en Catalunya 
 

� L’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona acollirà el proper 28 de febrer una 
jornada, per retre homenatge a les famílies, les vides de les quals es veuen afectades 
diàriament per una malaltia minoritària 

 
Barcelona, 23 de febrer de 2015.-Desde que en 1999 es creés el Comitè de Medicaments Orfes de l’Agència 
Europea de Medicaments (EMA), la recerca i desenvolupament de noves alternatives terapèutiques per millorar 
la qualitat de vida dels pacients i familiars de malalties minoritàries ha experimentat un creixement exponencial. 
De fet, en aquests últims 15 anys, 100 medicaments orfes han rebut l’autorització de comercialització i, 
actualment, més d’1.300 es troben en fase de recerca.  
 
En el marc del Dia Mundial de les Malalties Rares,L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
acollirà el proper 28 de febrer una jornada, per retre homenatge a les famílies les vides de les quals es veuen 
afectades diàriament per una malaltia minoritària. 
 

La Comissió Gestora del Dia Mundial de les Malalties Rares a Catalunya (integrada per associacions de pacients, 
la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, FEDER Delegació Catalunya i la Plataforma de Malalties 
Minoritàries de la Universitat Autònoma de Barcelona) ha estat l’encarregada d’Organitzar aquesta jornada, que 
seràpresidida per l’Hble Sr.Boi Ruiz, conseller de salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

Durant la benvinguda de l'acte, el conseller estarà acompanyat per la Dra. Cristina Iniesta, delegada de salut de 
l'Ajuntament de Barcelona; el Dr. Albert Salazar, gerent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; el Dr. Miquel 
Vilardell, president de la Comissió Assessora de Malalties Rares (CAMM) del Dept. de Salut; el Dr. Josep 
Torrent-Farnell, membre del comitè de medicaments orfes de l'Agència Europea de Medicaments i professor de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-UAB; la Sra. Anna Quintero, presidenta de la Federació Catalana de 
Malalties Rares(FECAMM); i la Sra. Anna Ripoll, delegada a Catalunya de la Federació Espanyola de Malalties 
Rares (FEDER). 

 

La Jornada es dividirà en dues taules rodones. La primera estarà dedicada a la recerca, i serà moderada pel Dr. 
Jordi Ramentol, CEO de la companyia farmacèutica Ferrer, juntament amb Penélope Romero, membre de ASEM 
Catalunya. Participarà en aquesta taula el Dr. Francesc Palau, director del Centre de Recerca Biomèdica en 
Xarxa de Malalties Rares (CIBERER); la Dra. Isabel Illa, catedràtica de neurologia de la UAB de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau; el Dr. Josep Maria Campistol, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona; i el Sr. 
Julián Illa, pare de Sergio, nen afectat per la Síndrome de Dravet i president de la Federació Europea Síndrome 
de Dravet. 

 
La segona taula se centrarà al debat que duran a terme els diferents convidats sobre com aconseguir més 
impacte mediàtic amb les malalties rares i la recerca en salut. Aquest debat serà moderat per la Sra. Carme 
Vaig Bastar, periodista i vicedegana de la Facultat de Comunicació Blanquerna i el Dr. Antoni Esteve, president 
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de Farmaindustria. Comptarà amb la participació del Sr. Josep Cuní, periodista; el Sr. Sebastià Serrano, 
catedràtic de lingüística general de la Facultat de Filologia de la UB; el Dr. Manel Esteller, director del programa 
d'epigenètica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i la Sra. Eva Giménez, mare de Nacho, 
nen afectat per la síndrome de Dent i presidenta de l'Associació Malalts de Dent (ASDENT). 

 

Dia Mundial de les MalaltiesMinoritàries 

En la Unió Europea, es calcula que hi ha entre 30 i 35 milions d'afectats per malalties minoritàries, també 
conegudes com de baixa prevalença (dada equivalent a la població conjunta d'Holanda, Bèlgica i Luxemburg). A 
Espanya, s'estima que els afectats superen els 3 milions i a Catalunya les dades reflecteixen més de 400.000 
afectats. 

 

En aquest context, aquest any se celebra la VIII edició del Dia de les Malalties Minoritàries a nivell mundial. La 
European OrganisationforRareDiseases (Eurordis), Federació Europea d'afectats per una Malaltia Minoritària que 
aglutina a les organitzacions nacionals, regionals i individuals a nivell europeu, va proposar en 2008 la primera 
edició, escollint el dia 29 de febrer pel simbolisme d'aquesta data. 

 

En el seu vuitè any, la jornada posarà l'accent en el treball constant i continuat dia a dia, colze amb colze, dels 
pacients, familiars i cuidadors que conviuen amb una malaltia rara.Fins avui, s'han identificat més de 7.000 
malalties minoritàriesdiferents, que afecten directament la vida diària de més de 30 milions de persones només 
a Europa. La complexa naturalesa de les malalties minoritàries, juntament amb un accés limitat a serveis de 
tractament, implica que els membres de la família siguin, sovint, la principal font de solidaritat, suport i cura 
dels seus sers estimats.  

 
El Dia de les Malalties Minoritàries 2015,“Vivint amb Malalties Minoritàries”, ret homenatge als milions i 
milions de pares, mares, germans i germanes, avis i àvies, dones, marits, tiets i tietes, cosins, cosines, i amics i 
amigues les vides de les quals es veuen afectades diàriament i que són els qui viuen el dia en dia i 
treballen colze a colzeamb una persona afectada per una malaltia minoritària. 

 
Habitualment cròniques i debilitants, les malalties minoritàries —el 80% d'elles, d'origen genètic— tenen una 
gran repercussió per a tota la família. Viure amb una malaltia minoritària es converteix en una experiència 
d'aprenentatge diari per als pacients i les famílies. Encara que tenen diferents noms i diferents símptomes, les 
malalties minoritàriesafecten la vida diària dels pacients i les famílies de manera similar 

 

Per més informació: 
 
 
Iolanda Arbiol 
Institutional Relations & Project Manager 

 
             Sant Antoni Maria Claret, 167 
             08025-Barcelona 
             Telf: + 34 93 553 76 33 
             Fax: + 34 93 291 94 27 

www.malaltiesminoritaries.uab.cat 

               


