
No puc Esperar!® és una iniciativa d’ACCU Catalunya (Associació de Malalts de Crohn i 

Colitis Ulcerosa que pretén ajudar aquelles persones que, per algun problema mèdic, no 

contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. 

Un dels problemes que més preocupa i angoixa aquestes persones és la necessitat 

contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de 

casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. 

  

No puc Esperar!® neix d’un grup de persones que es van plantejar la necessitat de donar 

a conèixer les seves necessitats a la societat i demanar el seu suport per trobar solucions 

que millorin la seva qualitat de vida. 

Per dur a terme aquest projecte amb èxit cal la col·laboració i la solidaritat de moltes 

persones que aporten il·lusió i valor humà: equips mèdics, institucions, associacions, 

establiments, voluntaris… 

  

Amb la teva col·laboració com a voluntari podrem aconseguir que un major nombre de 

pacients amb malalties inflamatòries intestinals (MII) puguin tenir un lavabo a la seva 

disposició.  

Ajudaràs a reduir l’aïllament social que pateixen més de 30.000 

persones a Catalunya. 

Coneixeràs persones com tu, amb una gran motivació personal 

per ser útil a la societat.  



Visitant les persones de referència als hospitals 

Augmentant la xarxa local d’establiments adherits 
Els comerços, restaurants, etc. cedeixen l’ús gratuït dels seus lavabos 

per tal que les persones amb la MII i targeta No puc esperar! en puguin 

fer ús quan ho necessiten 

Són els metges qui lliuren les targetes als pacients que ho necessiten. Així 

garantim un bon ús de les targetes i dotem al projecte de rigor 

Visitant als representant d’Ajuntaments 
Amb la col·laboració de les entitats públiques és molt més fàcil que els 

establiments locals s’adhereixin al projecte i sensibilitzar la població vers les 

MII 

I si t’agraden les xarxes socials 

pots col·laborar en la difusió del 

projecte seguint els nostres perfils i 

utilitzant l’etiqueta #nopucesperar  

Com puc ajudar? 

www.accucatalunya.cat 

www.nopucesperar.cat 

@ACCUCatalunya 

@accu_catalunya 

@accucat 

És important informar i 

conscienciar  la societat 

sobre les necessitats 

dels pacients que 

pateixen malalties 

inflamatòries intestinals 

Volem que totes les persones amb MII tinguin accés a un lavabo 

sempre que ho necessitin i tu pots col·laborar en la teva zona. 

Truca’ns (933142062) o envia’ns un email (info@nopucesperar.cat) 

i t’atendrem de forma personalitzada  

En permanent contacte amb l’Associació, el voluntari local pot col·laborar... 

c. Pere Vergés, 1, pl. 9, despatx 6 

08020 Barcelona 


