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ASSOCIACIO DE MALALTS I FAMILIARS D’ICTUS
DE LLEIDA 

Fundada a l’abril de 2009

Entitat no lucrativa creada per orientar, informar
i formar  sobre la malaltia de l’Ictus a persones
afectades, llurs famílies , professionals i socie-
tat en general, i que és finançà de les aporta-
cions del seus socis, subvencions i donacions.

Ernesto Ros i Lozano

Juan Luis Puente Porqueras, Vicepresident; Ramon
Fornos Llobera, secretari; Ramon Ibars Baches, tre-
sorer; Lourdes Hernandez Gimeno, Sonia Malca
Sandoval, Luis Mambrona Giron, Mª Carmen
Monso Lacruz, Rosa Mª Pérez Navarro, Vocals

Ernesto Ros i Lozano

Avda. Prat de la riba 37, 5è 2a · 25008 Lleida
Tel.: 973 233 183 · amilleida@gmail.es
(pendents del nou local de salut)

fitxa associació

NOM

ANY DE FUNDACIÓ 

DESCRIPCIÓ

PRESIDENT

JUNTA DIRECTIVA

CONTACTE 

ADREÇA

>>
Sr. Ernesto Ros Lozano

President de l’Associacio de malalts i familiars d’ictus
de Lleida 

ELS NOSTRES OBJECTIUS
• Donar a conèixer a la societat l’existència de la malaltia de l’Ictus, la dels seus afectats, les

seves necessitats i les dels seus familiars.

• Assessorar als afectats i a les seves famílies dels recursos disponibles per la seva atenció.

• Millorar la qualitat de vida dels afectats mitjançant grups d’auto ajuda, adaptacions al seu
mitja, activitats lúdiques, formatives, esportives, etc..., adequades al seus interessos i possi-
bilitats que afavoreixin la seva integració.

• Procurar relacions de col·laboració i comunicació amb Entitats, Institucions i Administració. 

• Facilitar la connexió entre els afectats a traves de l’associacionisme.

ELS NOSTRES PROJECTES
• Promoure grups d’ajuda mútua”GAMs” amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels afec-

tats i de familiars. 

• Programar exercicis pautats per cada una de les diferents patologies.

• Voluntariat.

• Teràpia ocupacional.

• Representar davant de l’administració publica i altres Institucions els interessos dels malalts,
familiars i cuidadors.

• Col·laborar en estudis que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida dels afectats.

• Divulgació i sensibilització a traves de conferències, xerrades, cursos de formació, publica-
cions, vídeos, biblioteca especialitzada, participació en actes científics, etc...

ELS NOSTRES SERVEIS
• Des de la presentació en societat de l’associació estem portant a terme xerrades de difusió

de la malaltia i de la pròpia associació.

• Estem representant una petita obra teatral amb el títol “Un rampell de feridura” on s’ensenya
que és un Ictus i com actuar en el moment de la urgència “Codi Ictus”.

• Col·laborem amb professionals sanitaris amb la difusió de la malaltia.

• Hem començat un cicle de conferencies a càrrec de diversos professional relacionats amb
la malaltia per conèixer més la prevenció, els signes i símptomes, etc... 
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