
 
 
 
 
 

OL’GREEN ES SOLIDARITZA AMB ELS MALALTS D’ATÀXIA 
 
 

El grup Ol’green, finalista de la 1a edició del concurs Oh Happy 
Day, ofereix un concert benèfic en favor de la  recerca en Atàxies 

 
 
 

El proper dissabte 7 de febrer se celebrarà un concert benèfic per recaptar diners que ajudin 
a potenciar la recerca en favor de les Atàxies, un grup de Malalties Minoritàries que afecten a 
menys d’1 persona de cada 2.000 que es caracteritza per una degeneració progressiva espinal 
i/o cerebral. El concert ha estat organitzat per l’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries 
(ACAH).  
 
El concert es farà al teatre del Col·legi Maristes la Immaculada de Barcelona (cr. València, 
370), a les 21h, amb l’objectiu de recollir diners per a la rececera mèdica que ajudi a millorar la 
qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia i acosti l’esperança de trobar un tractament 
eficaç.  
 

La majoria d’atàxies encara no tenen un tractament, tot i que algunes 
teràpies poden millorar la qualitat de vida dels pacients.  

 
 

- Les Atàxies són un grup de Malalties Minoritàries que afecten a menys d’1 
persona de cada 2.000. 
 

- La malaltia es caracteritza per una degeneració progressiva espinal i/o cerebel·lar  
 

- Els símptomes varien des de problemes de coordinació, d’equilibri, de parla i 
pertorbacions de la marxa, fins a la malaltia cardíaca o altres greus disfuncions i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
poden arribar a ser molt invalidants per a la autonomia personal. 

 
- El diagnòstic requereix estudis neuro-fisiològics i genètics.  

 
- Existeix bona recerca biomèdica en atàxies i l’associació vol fomentar-la i donar-

la a conèixer.  
 

 
 
Les atàxies hereditàries representen gairebé un 50 % de les atàxies i tenen una base genètica 
d’herència autosòmica recessiva o dominant. Entre les atàxies recessives, la més comú és la 
de Friedreich que afecta entre 2 i 4 individus de cada 100.000. Pel que fa a les atàxies 
dominants, els diferents tipus d’SCAs són les més estudiades. 
 
 



En les atàxies, la pèrdua de l’equilibri i la manca de coordinació, són símptomes característics 
de més de tres-cents processos degeneratius que comporten molts altres símptomes 
(deformitats esquelètiques, cardiopaties, diplopia, disartria, distonia muscular, diabetis, 
disminució sensorial, infeccions pulmonars a causa d’ennuagaments, limfomes i leucèmies, 
etc), que varien segons el tipus d’atàxia. 
 
La majoria d’atàxies no tenen tractament, encara que existeixen teràpies que poden millorar la 
qualitat de vida dels pacients. Tot i així, l’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH) 
afirma que existeix bona recerca biomèdica en atàxies i l’associació vol fomentar-la i donar-la a 
conèixer. 

 

 
 
Per més informació: 
 
Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries - ACAH 
associaciocatalanaataxies@gmail.com 

 


