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EXPOSA
constar ets fets i raonaÍrents en els quab fonanrenüeu la vostra

A l'Atenció de la Regidoría de Benestar Social, i Alcaldía

S'ADJUNTA ESCRIT

SOL.LICITA
la vostr" peüció de la maneñr IIÉs clara

S'ADJUNTA ESCRIT

Cubelles, a 9 de gener de 2A17
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DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raé sociel

AMICU - Associació de Minusválids i Cuidadors
DNIIHIF
G64478118

Nom i cognoms o raó social (Representánt)

Luis Criado Navarro
DNUNIF

056276325

Garrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
58, blO,28.3a

Foblació
Cubelles

CP
08880

Teléfon
938955107

Correu electrón¡c
amicucubel@yahao.es

Fax
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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 malaltia 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 Ii

correspon, sinó a l'administració 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, ans¡etat, cansarnent 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. Monterrat Roca Biurrun i la seva cuidadora I filla, Sra.

Ariadna Miñambre Roca.

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

cures que necessita.

Cubelles a 9 de gener de 2017

President (en funcíons)

t:G6M78118

Luis Criado

Tel, 93 895 51 07 - 690 812 112


