¿Qui som?
La Associació de Artritis de Castelló
ARTRICAS es una ONG sense ànim de lucre
constituïda legalment a la província de
Castelló en 2007. La seva principal finalitat es
ajudar als malalts amb malalties inflamatòries
de les articulacions (artritis) i malalties
sistèmiques, promovent activitats informatives
i com a grup organitzat per a aconseguir
majors recursos per aquest tipus de aquest
tipus de malalts.
¿Qui pot estar interessat en esta associació?

crònica en algun moment i en determinats
malalts.
Objectius de l’associació
a) Promoure i contribuir a la millora en la
prevenció, tractament i reinserció dels
malalts artrítics.
b) Possibilitar contactes entre familiars i amics
de malalts reumàtics. (Servir de nexe d’unió
entre distintes associacions, amb la fi de
mantenir contactes e intercanvi d’informació
sobre les respectives activitats).

Bàsicament, els malalts afectats d’artritis, però
també els seus familiars i parents, ja que els
beneficis de la associació s’estenen a tots ells.
La col·laboració de tots és important, ja que
quant major el nombre d’associats major força
tindrem davant de les entitats i administracions
per a aconseguir els fins proposats.

c) Orientar e informar als associats.

Les malalties més característiques que
s’associen a l’artritis crònica són:

f) Organitzar i promoure activitats i servicis de
tipus informatiu, assistencial, educatiu,
cultural, recreatiu, i de previsió per als
malalts artrítics i els seus familiars.

-

Artritis Reumatoïde
Artritis Psoriàsica
Espondilitis Anquilosant
Artritis Reactives
Lupus Eritematós Sistèmic
Esclerodèrmia
Dermatomiositis
Gota crònica
Artrosis progressiva

Aquesta llista no és en absolut exhaustiva ni
excloent, ja que la majoria de les 200 malalties
reumàtiques existents poden presentar artritis

d) Promoure la comprensió social i sensibilitzar
als poder públics cap a estes malalties i les
seves repercussions.
e) Millorar la comunicació i la col·laboració
amb entitats oficials, institucions i
administracions.

g) L`associació ARTRICAS realitzarà
qualsevol tipus de programes i accions per a
malalts amb artritis, destinats a:
- Orientació educativa i laboral.
- Atenció psicopedagògica social
individual i familiar.
Programes sociosanitaris.
- Programes de prevenció.
- Jornades i cursos d’interès per al
col·lectiu.

- Accessibilitat de les persones amb
discapacitat.
- Grups d’autoajuda.
- Ajuda i consells per a obtenir ajudes
derivades de la Llei de Dependència
- Programes d’investigació i detecció de
les necessitats del col·lectiu.
- Programes d’ajuda domiciliaria i
rehabilitació.
- Programes per a persones de la tercera
edat discapacitades.
- Programes de interrelacions amb
Entitats Públiques (Administració) o
Privades (Obra Social, Fundacions)

Funcionament d’ARTRICAS
La associació es regeix per uns Estatuts
legalment establerts, similars als existents en la
majoria de les associacions d’aquest tipus, i a
disposició de tots els associats. L’Òrgan de
Govern es una Junta elegida democràticament
en una Assemblea General de Socis, que és
l’òrgan sobirà de l’associació i que es celebra
al menys una vegada a l’any. Les Activitats de
ARTRICAS es determinen per la Junta i a
proposta dels associats en l’Assemblea
General.

Les dades aquí facilitades són absolutament confidencials i només s’utilitzaran per a la gestió de la associació. En cap cas seran
cedides a tercers sense consentiment escrit i exprés del titular, conforme a les normes de la Llei de Protecció de Dades
Personals. D’acord amb la legislació vigent, vostè te dret a sol·licitar rectificació o cancel·lació de les seves dades en qualsevol
moment, demanant-ho per escrit a ARTRICAS.

CUENTA CCC (20 dígits) ______ ______ ___ _______________________

CUOTA ANUAL: 10 EUROS
BANC ________________________________

CORREU ELECTRÒNIC ___________________________________________

CODI POSTAL ___________ TELÈFONS ______________ ______________

POBLACIÓ _________________________ PROVINCIA ________________

DIRECCIÓ ______________________________________________________

NOM i COGNOMS ___________________________________________

Estic interessat en col·laborar amb l’associació ARTRICAS. Vull inscriure’m pel que els prego accepten la meva domiciliació
(10 euros l’any) en el compte bancari següent:

¡ FES-TE’N SOCI!
BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ

Els malalts amb artritis estem en clara inferioritat respecte
a la resta de la Societat e inclús d’altres tipus de malalts.
Això es deu als següents factors:
• Grup de malalties minoritàries. Moltes de les artritis
entren dins del concepte de malalties rares amb pocs
afectats. Són contemplades per la Societat i la
Administració como a poc rellevants.
• Alts nivells de discapacitat. L’artritis té tendència a
una discapacitació progressiva, amb repercussió
negativa en les esferes personal i laboral.
• Problemàtica sociofamiliar. Els múltiples
requeriments relacionats amb l’artritis (temps per a
visites mediques, discapacitat, etc) solen comprometre
les relacions socials i familiars.
• Alt cost d’alguns tractaments. Encara que
l’Administració assumeix actualment aquests costos,
les companyies d’assegurança sanitària solen
obstaculitzar l’accés dels malalts als nous tractaments
d’alta efectivitat però alt cost. És precís defendre
l’accessibilitat a tots els tractaments eficaces ja que
tenen una importància vital per a disminuir la
discapacitat.
NECESITEM EL TEU RECOLÇAMENT PER A SER
MÉS FORTS I ESTAR MILLOR ORGANITZATS

VENTATGES DE SER MEMBRE
La inscripció en l’Associació dona accés a:
1. Informació al malalt i llurs familiars sobre
la malaltia i els seus tractaments.
2. Assessorament mèdic – jurídic sobre la
teva problemàtica personal.
3. Difusió de les oportunitats que ofereixen
l’Administració i Entitats Col·laboradores
(Llei de Dependència, Beques…)
ENTRE TOTS… PODEM.

Associació d’Artritis
de Castelló
Seu Oficial
C/ Madrid 4, 1ºC
12004 Castelló
Tel. 964.06 36 60
Email: artricas@artricas.com
www.artricas.com
Grup ARTRICAS a Yahoo
http://es.groups.yahoo.com/group/artricas
Suscriure’s al grup:
artricas-subscribe@yahoogroups.com

