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PERE SERRANO i MARTIN' secretari de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordá, comarca der Baix Empordá,
CERTIFICO:

,:ü;1,i1,:Xru;Íli:ffJ:1,'j:,Yffi::|ff,g;*iÍ,de junv de 20r2,es va prendre enrre d,artres, r,acord
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Í 111T l.'tot i aixó, ru p"*ánu l* i.r'p".1

ñ:;l ;T:1.* i: :::: l* u r 
", 

i.o ou u'" C;iil;,, il il:l il :,, 
":T

ixen desenvo rupai ar gunes tasque J hab ituarq ffi iffi i: ;ffi #[T j
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tan de tractar-les_

La fibromiálgia i Ia SÍndrome de fatiga crónica són dues malalties diferents peró amb símptomes i afectacionssimilars' arribant fins i tot tn utgu^ ;ñi l coexistir 
"n 

un rut"ix pacient, úíláii"góstic és fonamentar pe.ffifl'"ffi:ffT:,:lnTi::m;ru--"ffi;#':hes possibres eau"es¿e doror i ratiga.-*mbdues

A Espanya hi ha més d'1,2 mirions de persones que pateixen aquestes mararties difafectacions simila¡s' anibant fins i tot'i uguns .*o, .o.*illI 
:l -r" mareix dtH[ fTtff'rilHJ:fr.:iHffi :rl,ffi s,ffi;":ffi ii#'"HdnJ.,-.;il'."lilldescartarartrespossiures;;;.;;;;i#'lfatiga

lrrTffi#:t¿1Jffi],il;',n1#lj"off:'r:*s que pareixen aquestes mararries i d,aquestes, es carcura que

n de tractar-les. ns i tot a part dels serveii sanitaris

poc coneixement médic sobre aquestes dues patologies, així com la seva dificir diagnosi.fan que molts pacients5uin dificultat perqué se'ls 
'econeg'i L r*lu¡tia i;'r;rr'úr-¡"¡roi un rractament, i' s.escau, ra incapacitacióoral.
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a ra seva mararria (amb pérdua del'administració pública. v'.réu's oasos a la lncomprensió de les persones que els envolten i de

El Ple Municipal aprova per unanimitat, els següents :

ACORDS

l.

2.

Promoure la conscienciació' visibilitat i coneixement de la fibromidlgia i la síndrome de fatiga crdnica:JJ:#H?:f'rJfl .::'::fr ::.l::il,"3ffi *ttil*xTt#:i:#,'#:J"¿,.,.,pu,á*""-i",1

',ffl:::il:fi'n:*T#,Í'I¡JlnffiiÍ::,?il::i::'l*i;..1T¿:i;"iJ,,abora, i e, socia, per ta, de mi,,orar
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3. Fomentar la recerca científica sobres aquestes patologies per tal d'afinar en el diagnÓstic i trobar

tractaments que millorin la qualitat de vida dels malalts'

4. Manifestar el nostre suport a les associacions i familiars d'afectats i afectades."

I, perqué així consti, a tots els efectes, signo aquest certificat, per ordre i amb vistiplau de I'alcalde, Sr' Óscar

Aparicio Pedrosa

LaBisbal 25 dejuliol de2012

Vist i plau
L'alcaldi..-
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