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DIA NACIONAL DE L’ESPINA BÍFIDA 

El dia 21 de novembre és el Dia  Nacional de l’Espina Bífida. Associacions 

d’espina bífida d’arreu del territori español commemorem aquest dia amb 

la organització de diverses activitats de sensibilització, difusió i educació. 

Com cada any, i coincidint amb aquesta data, l’Associació Catalana 

d’Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH) ha organitzat la jornada anual 

que aquí us presentem.  

 

Enguany el tema que volem abordar en aquesta jornada adreçada a 

afectats i familiars és la “Maternitat i paternitat en l’espina bífida”  

Amb l’ajuda d’experts en l’àmbit que ens ocupa coneixerem els últims 

avenços científics en el tractament prenatal de l’espina bífida i les 

tècniques i recursos disponibles per a fer possible la maternitat/paternitat 

en afectats d’espina bífida.  

10.00   

Acte inaugural 
A càrrec del Sr. Emili Ripoll, 

president de l’ACAEBH i un 

representant de l’Institut Guttmann 

 

 

10.15 
Conferència inaugural: “El 

tractament prenatal del 

Mielomeningocele” 
A càrrec de la Dra. Elena Carrera. 

Cap del Servei d’Obstetrícia de 

l’Hospital Universitari de la Vall 

d'Hebró 

 

 

11.00     
Pausa - Cafè 

 

PROGRAMA 

11.30  
Taula Rodona: “Maternitat i 

paternitat en l’espina bífida” 
Modera: Anais Sánchez. 

Treballadora social de l’ACAEBH 

Ponents: 

• Sra. Anna Gilabert, psicòloga 

Institut Guttmann 

• Dra. Dàlia Rodríguez. 

Ginecòloga. Salud de la 

Dona. Hospital Universitari 

Quirón Dexeus Barcelona 

 

Comptarem amb el testimoni 

d’algunes experiències 

personals en l’àmbit 

 

 

13.30 
Moviment  #feselpas  
A càrrec de la Sra. Aranzazu 

Ormazabal, gerent de l’ACAEBH 

 

 

13.45 
Conclusions y clausura 
A càrrec del Sr. Emili Ripoll, 

president de l’ACAEBH 

 

L’ACAEBH 

L‘Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia és una entitat sense 

afany de lucre que fou constituïda a l’any 1972, ja fa més de quaranta 

anys. 

Des dels seus inicis ha treballat i segueix treballant en benefici  de les 

famílies afectades per l’espina bífida, representant i defensant els drets i 

la cobertura de necessitats sociosanitàries del col·lectiu davant tercers. 


