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Full de suggeriments/queixes

Dades de la persona que fa elsuggerimenUla queixa
Nom Primercognom Segon cognom

AMICU - Associació de Minusválids i Cuidadors
Tipus d'identificació

F NtF D NJE
Número identificador del document - lletra

G64478118
Sexe,
D Horne E Dona

f ipus de via (plaga, caner, etc.) Nom de la via

Avinguda Pompeu Fabra
Número Bloc

58C
Escala Pis

c20
Porta

3a

Codi postal Població

08880 Cubelles
Teléfon fix

9389551 07
Teléfon móbil

690812112
Adrega electrónica

amicucubel@yahoo.es

Motiu delsuggeriment o de la queixa

S'ADJUNTA ESCRIT
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Declaro estic informaVada del

Població
Cubelles

Data^ '

I Oe- fláorz
i.r,,vw.a¡¡ i cucubel les.com

NIF: G644781i B

Ter. e3 895 51 07 " ó90 AIZnZ

Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol.licitant
En compliment de I'art. 5 de la Llei orgánica 15/19S9, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal, us informem
que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fi&er conesponent per gestionar aquesta sol'licitud i fer-ne ef seguimenl.
La responsable del fiüer és la un¡tat receptora i les dades recollides s'emmagaaemaran amb les mesures de seguretat i

confidenc¡alitat establertes legalment.
.Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar{es, cancel.larJes ¡ a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adregar un escrit a la direcció de la unitat receptora, a l'adrega que
conespongui. , ,

Adregat a:

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA

Associació de Mínusválids i Cuidadors

A.Ml.CU
www.amicucu belles.co m
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La Sra. Montserrat Roca Biurrun (Presidenta d'Honor de AMICU), es troba en un situacíó que

ha de ser atesa per un Centre Residencial. Porta un any en llista d'espera i la seva situació ha

empitjorat, notablement, fins al punt que ha de ser alimentada per sonda peg, realitzar canvis

posturals cada 3 o 4 hores.

Pateix la mafaltia de Machado- Joseph, una malaftia hereditária "rara", gue no té cura. En

aquests moments es troba en la fase final de la mateixa.

Considerem que la seva filla i cuidadora, en l'entorn familiar, ja no pot fer-se cárrec de la cura

de la seva mare, perqué necessita un altre tipus d'atenció, médica i d'infermeria que no li

correspon, sinó a I'adminisffació corresponent.

Presenta un quadre d'agitació contÍnua que li impedeix dormir a les nits a ella i la seva

cuidadora.

La seva filla es troba en una situació de, depressió, angoixa, ansietat, cansament total etc.

Entenem que una persona, en aquesta situació, ha de ser atesa amb la major dignitat

possible i la seva filla ja no pot garantir aquesta dignitat, perqué requereix d'altres cures més

especialitzats.

SOL'LICITO:

Demanem una mica d'humanitat.

Considerin I'actual situació de la Sra. Monterat Roca Biurrun i la seva cuidadora i filla, Sra.

ArÍadna Miñambre Roca.

' Sigui ingressada, en la major brevetat possible en un centre residencial on puguin garantír les

cures que necessita.

Cubelles a 9 de gener de 2017

President {en funcions)
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