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Si ja ets soci 
d’ASEM Catalunya,
moltes gràcies.

Perquè amb el teu suport,
podem fer tot el que 
veus en aquest Lligam, 
i encara més.

Si encara no ets soci,
esperem que al tancar
la revista, vulguis formar
part de nosaltres.

Tots som Asem Catalunya.
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L’editorial

Bernardo Gámez
President d’ASEM Catalunya

Estem davant d’un darrer trimestre de l’any ple de reptes. Entre els més estratègics i pel 
que més estem i hem treballat, està el convertir Asem Catalunya en un centre d'atenció 
psicosocial en malalties minoritàries, un nou impuls per a la nostra entitat que afrontem 
amb molta il·lusió. Aquesta qualifi cació l’atorga l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS), òrgan de la Generalitat de Catalunya  i des del que ja ens han fet una 
visita. Tenim moltes esperances en aquest nou projecte!

En l’àmbit del dia a dia, hem posat en marxa un programa d’activitats engrescador, amb 
moltes propostes noves que esperem agradin als nostres socis, com ara, tallers de ma-
nualitats, de teràpia amb gossos o  de shiatsu, entre d’altres. Aquestes activitats estan 
obertes a tothom, socis  i no socis. En aquest sentit, hem signat un conveni amb l’entitat 
Amputats de Sant Jordi gràcies al qual els socis d’Asem Catalunya podran accedir a les 
activitats organitzades per ells en les mateixes condicions que els seus socis. Un acord 
que neix de la voluntat de sumar esforços, de treballar conjuntament per crear sinèrgies 
i de créixer i avançar des de la col·laboració i ajuda mútua.

El dia 15 de novembre commemorem el Dia Nacional de les Persones amb Malalties 
Neuromusculars. Per aquest dia, i per quart any consecutiu, celebrarem els Premis Fem 
Pinya, uns guardons per agrair la participació i la col·laboració amb la nostra entitat de 
socis, metges, entitats, etc. Aquest any farem la gala de lliurament de premis al fa poc 
estrenat Casal de Barri i comptarem amb l’actuació del grup de gospel Montmeló. Vull 
aprofi tar per animar-vos a venir i per animar-vos a nominar a possibles candidats a 
rebre aquests merescuts premis.

Asem Catalunya continuarà estant amb La Marató de TV3, amb una activitat que 
realitzarem el mateix diumenge que s’emetrà el programa al recinte de la Fabra i Coats. 
També estem preparant el dinar de Nadal per seguir fent pinya, conèixer-nos i enfor-
tir els llaços que ens uneixen. Per aquest dia estem preparant algunes sorpreses per a 
vosaltres...

Des d’aquestes línies també vull aprofi tar per agrair a l’empresa tecnològica CDMON 
el suport gratuït que ens ha donat a nivell informàtic amb la cessió d’un allotjament i 
domini web, fent un salt qualitatiu i ajudant-nos a donar un pas en la nostra modernitza-
ció tecnològica. I per últim, també vull tenir unes paraules d’agraïment per als profes-
sors d’informàtica i gimnàstica que ja no continuaran aquest curs i als que tant li devem. 
Persones que han fet la seva feina a Asem Catalunya de forma impecable, amb profes-
sionalitat, molt bona voluntat i molta empatia. Moltes gràcies a tots!

Informació / ASEM Catalunya / info@asemcatalunya.com
Direcció / ASEM Catalunya / gerencia@asemcatalunya.com
Redacció / Anabel Torres / comunicacio@asemcatalunya.com
Comunicació y disseny / Daniel Llamas / dcomunicacio@asemcatalunya.com
Col·laboracions / Bernardo Gámez, Lluís Sánchez, María Ramos, Carmen Caja, 
Josep Maria Recasens, Anna Collado, Carlos Sánchez, Gloria Tomás, Bruna Escolà, 
Marina Luz Marcé. 

ASEM Catalunya no es fa necessàriament responsable de les opinions que surtin publicades 

a la revista Lligam, ja que són responsabilitat de la persona que les signa.
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Notícies d’Asem Catalunya

Un any més a Asem Catalunya organitzem els premis “Fem 
Pinya”, una cita molt especial que celebrem per quart any conse-
cutiu i que tindrà lloc al Casal de Barri de Sant Andreu el proper 
15 de novembre. 

Amb els premis “Fem Pinya” volem promoure i incentivar les 
millors pràctiques solidàries, cíviques i participatives de la nostra 
associació. Una ocasió perfecta per retre un emotiu i sincer re-
coneixement a aquells socis, metges, entitats, familiars, etc. que 
aquest any han estat al nostre costat.
 
Amb aquests premis volem agrair públicament la fidelitat, parti-
cipació i compromís, valors pels quals apostem fermament. Una 
entitat la fa gran les persones que la formen, i per sort, a Asem 
Catalunya comptem amb la col·laboració de grans professionals 
i grans persones que ens fan ser una associació de referència. 
Sense tots ells això no seria possible. 

La Gala de lliurament de premis es farà el Dia Nacional de les 
Persones amb Malalties Neutomusculars. 15 de novembre. Per a 
la Gala comptarem amb l’actuació del Grup de Gospel Montmeló, 
als que volem agrair des d’aquestes línies la seva col·laboració 
desinteressada. Us esperem a tots a partir de les 18h!

Per què un dia de les Persones amb Malalties 
Neuromusculars?

Des d’Asem Catalunya vam proposat celebrar aquest dia és 
molt important per diferents motius:

// Per donar a conèixer les diferents patologies neuromusculars a la 
societat en general, als professionals de la salut, serveis socials i als 
polítics, donant visibilitat

// Per conscienciar sobre les problemàtiques en la que ens acostu-
mem a trobar tant les persones amb malalties neuromusculars com 
el seus familiars i els professionals que treballen en aquest camp. 

// Per què creiem en el dret a una integració real en tots els 
àmbits de la vida. Per això necessitem crear sinèrgies i marcs de 
col·laboració entre l’àmbit públic i privat.
// Per què junts sumem esforços i capacitats. L’Hilari Flores, anterior 
president de la nostra entitat, va fer una afirmació una vegada que 
creiem resumeix molt bé aquest esperit; “si una persona sumia, és 
només un somni, però si moltes ho fan junts, és l’inici d’una nova 
realitat”.

‘Fem pinya’ 
el Dia Nacional de les 

Persones amb Malalties 
Neuromusculars 
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// Per què no s’ha de retallar en investigació, la nostra gran espe-
rança. Un punt en el que hem d’incidir tan com calgui ja que un 
país desenvolupat és un país que investiga. 

// I perquè apostem per la formació dels professionals de la salut 
i els serveis socials en malalties neuromusculars, ja que està com-
provat que a major formació, millor atenció. I una bona atenció és 
per a nosaltres el millor tractament.

“El 15N vamos de la mano”, eslògan de la 
Federació Asem

La Federació Asem ha llançat una campanya amb motiu del 
Dia de Les Malalties Neuromusculars. Es tracta d’una iniciativa 
per donar visibilitat a aquest tipus de malalties i lluitar per a la 
superació de barreres i prejudicis socials. 

El lema d’aquesta campanya és “El 15N vamos de la mano”, 
i la seva acció principal serà una crida a fer i enviar a la 
Federació fotografi es amb persones agafades de la ma per 
poder construir un gran mural solidari amb totes les imatges 
rebudes.  

La Federació també ens anima a fer, al llarg del 15 de no-
vembre, cadenes humanes com a activitat commemorativa. 
En el nostre cas, farem aquesta cadena al fi nalitzar la gala del 
lliurament de premis “Fem Pinya”.

La Federació Asem a més ens engresca a pujar les imatges a 
les xarxes socials amb el hashtag (etiqueta): 
#DELAMANO15N. 

Fem Pinya 2013

Com nominar?

Les persones interessades poden nominar aquelles perso-
nes o organitzacions que considerin mereixedores d’aquests 
guardons: premi a la participació, premi a la col·laboració 
i reconeixement a les persones, accions, etc. 

Es poden consultar les bases dels premis a la web d'Asem 
Catalunya: www.asemcatalunya.com.

Per a la Gala comptarem amb l’actuació del Grup de Gospel Montmeló
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Notícies d’Asem Catalunya

La nostra entitat ha aconseguit recentment ser catalogada com 
a un Centre d’Atenció Psicosocial de Malalties Minoritàries per 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta nominació arriba després 
d’un llarg procés de feina marcat per dues premisses bàsiques: 
la participació i l’excel·lència en l’atenció , trets que caracterit-
zen a Asem Catalunya.

La nostra entitat ha aconseguit aquesta gran fi ta gràcies 
a la solvència professional que ens avala. El nostre model 
d’atenció passa per un model comunitari que recull i defensa 
l’empoderament dels nostres associats així com una atenció 
psicosocial de caràcter integral. A Asem Catalunya tenim la 
màxima d’abordar l’atenció pscicosocial des de la salut i no des 
de la malaltia, i sempre centrada en les persones. 

Creiem fermament que les associacions de pacients i familiars 
en l’àmbit de les malalties minoritàries som de vital importància 
en el suport i l’acompanyament psicològic i emocional de les 
persones afectades i del seu entorn, el que suposa una evident 
millora de la seva qualitat de vida. Aquesta és la nostra vocació i 
per aquest objectiu últim treballem intensament. Per això volem 

seguir creixent i enfortint-nos com a associació de referència 
sota la base de la feina ben feta. 

Tant a l’Estratègia en Malalties Poc Freqüents del Sistema Nacio-
nal de Salut al Model d’Atenció de les Malalties Minoritàries a 
Catalunya, s’apunta la importància d’incloure a les associacions 
de pacients i familiars com a un actor més de la xarxa d’atenció 
necessària per oferir una atenció social, sanitària, educativa i 
laboral de qualitat. 

Des d’Asem Catlaunya exercim aquest paper amb la màxima 
responsabilitat i diligència amb les persones amb malalties 
neuromusculars i, mitjançant aquesta catalogació com a Centre 
d’Atenció Psicosocial de Malalties Minoritàries, ampliarem 
aquesta atenció amb les mateixes garanties amb les persones 
amb malalties poc freqüents.

Un nou pas cap endavant que la nostra entitat dóna amb força 
i determinació per seguir avançant i incidir en la millora de la 
qualitat de vida de les persones i famílies amb membres afectats 
per malalties minoritàries. 

Des d’Asem Catalunya creiem que les investigacions científi ques 
són quelcom que interessa i molt als nostres socis. És per això 
que hem decidit incorporar, a partir del proper Lligam, articles 
científi cs publicats a diferents revistes científi ques i publicacions 
d’institucions de referència.

Sabem que aquest tipus de notícies s’han de prendre amb 
cautela i per això creiem que hem de ser especialment cuidado-
sos alhora de publicar-los, per no generar falses expectatives o 
publicar informacions poc contrastades. 

Per aquest motiu, hem decidit que tots els articles de caràcter 
científi c que publicarem al Lligam, passaran prèviament per les 
mans dels professionals que integren el comitè d’expert d’Asem 
Catalunya, qui validarà totes aquestes informacions. Aquest 
procediment d’actuació és una garantia per als nostres socis.

Asem Catalunya rep la nominació de 
Centre d’Atenció Psicosocial de Malalties 
Minoritàries

El Lligam incorporarà una nova secció 
d’articles científics

Publicació d’assajos clínics

Els professionals i institucions que estiguin interessades en publicar algun assaig clínic al Lligam, hauran d’omplir abans una 
fi txa que podeu trobar a la seu de l’entitat o bé demanar-la per correu electrònic (administracio@asemcatalunya.com). 
Aquesta fi txa inclou diferents camps com ara: títol de l’estudi, l’objectiu de l’assaig, la data, la institució que la promou, 
descripció del tipus d’estudi, dels efectes adversos previstos i informació sobre els riscs i els benefi cis esperats amb 
l’assaig, entre altres camps. 
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Ens vam informar de les pensions 
contributives i no contributives 

Reunió del comitè d’experts 

Asem Catalunya té el ferm compromís d’oferir activitats que 
siguin de l’interès dels nostres socis. Sota aquesta premis-
sa, al mes de juny vam organitzar una xerrada informativa 
sobre els diferents tipus de prestacions, un tema pel qual 
ens acostumen a preguntar molt sovint i que resulta bastant 
complex. 

Per a aquesta xerrada informativa vam comptar amb la 
col·laboració del Col·lectiu Ronda, un gabinet jurídic espe-
cialitzat en temes socials amb el que hem signat recentment 
un contracte de serveis i un conveni de col·laboració.

Les advocades Mònica Cantó i Raquel Lafuente ens vam 
intentar aclarir alguns conceptes i gràcies a elles vam poder 
entendre millor i endinsar-nos en aquest laberint de les 
prestacions. Una activitat que ens va resultar molt producti-
va i interessant i que de ben segur tornarem a repetir.

El comitè d'experts d'Asem Catalunya va realitzar la seva 
reunió ordinària a la seu d’Asem Catalunya. Aquest és un 
Òrgan Assessor de caràcter científic que està format per 
professionals de reconegut prestigi en les especialitats de 
Neurologia, Neuropediatria, Pneumologia, Fisioteràpia, 
Psicologia, Ètica, etc. El Comitè també està obert a incloure 
aquelles altes especialitats que es puguin considerar adients 
amb la finalitat de garantir un abordatge de caràcter integral.

La propera reunió del comitè d’experts tindrà lloc el proper 
23 d’octubre. Entre altres qüestions, aquesta nova trobada 
servirà per planificar les activitats previstes per al 2015 i per 
abordar l'elaboració d'enquestes als socis de l'entitat per 
captar les seves necessitats i actualitzar la nostra base de 
dades. 

Aquest Consell Assessor es reuneix de manera ordinària 
tres vegades a l’any i entre les seves funcions està: as-
sessorar i informar sobre les malalties neuromusculars a 
Asem Catalunya,  sobre les línies prioritàries a la matèria 
d’ adequació sanitària, formació e informació de malalties 
neuromusculars, analitzar les qüestions i suggeriments que 
Asem Catalunya els plantegi, informar sobre els estudis 
epidemiològics que s’ estiguin portant a terme, sobre les 
malalties neuromusculars, valorar i posicionar-se sobre els 
tractaments  que s’ estiguin realitzant i informar i elaborar 
protocols d’ actuació en referència a les malalties neuromus-
culars, entre altres.
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A Asem Catalunya no parem de créixer. Un del nostres objec-
tius és oferir als nostres socis activitats que siguin del seu gust i 
amb les que aprendre, socialitzar, passar una bona estona, etc. 

Per aquest nou curs, hem mantingut les activitats que millor 
funcionen, com ara informàtica o gimnàstica, però també hem 
incorporat de noves amb la idea de dur-les a terme de forma 
continuada. Així, hem incorporat aquests nous tallers: shiatsu, 
teràpia amb gossos, arteràpia, i manualitats.  A més, continua-
ran les activitats de gimnàstica i informàtica.

Per altra banda, i gràcies al conveni de col·laboració signat amb 
l’entitat d’Amputats de Sant Jordi, els nostres socis poden optar 
a fer ioga, els dimarts de 16.30 a 18h amb les mateixes condi-
cions que els socis d’aquesta entitat, és a dir, per un preu de 40 
euros el trimestre. Amputats de Sant Jordi també han organitzat 
tres sortides per els darrers mesos de l’any: el 17 d’octubre als 
Encants Vells, el 14 de novembre a Gràcia i el 10 de desembre a 
la plaça de Sant Jaume i la basílica del pi, amb xocolatada al final 
de la sortida inclosa.

Totes les activitats d’Asem Catalunya estan obertes a tothom, 
socis i no socis, persones amb malalties neuromusculars o sense 
elles.

Notícies d’Asem Catalunya

“Maquina’t” una iniciativa per promoure 
la inclusió 

La Taula de la Discapacitat del districte de Sant Andreu, de 
la que forma part la nostra entitat, va posar en marxa per 
segon any el programa “Maquina’t”, una iniciativa que té 
com a objectiu fomentar la inclusió de les persones amb 
discapacitat i que compta amb la col·laboració del centre 
comercial La Maquinista.

El Maquina’t va tenir lloc el 10 i 11 d’octubre i va comptar 
amb diverses activitats adreçades a les persones que visita-
ven el centre comercial, especialment als nens i nenes. Asem 
Catalunya va realitzar l’activitat de teràpia amb gossos amb 
l’ajuda de l'entitat “Tan amigos”. Amb el “Maquina’t” vam 
tenir l’oportunitat de donar visibilitat a la feina de la nostra 
entitat i conscienciar la població sobre les malalties neuro-
musculars.

Shiatsu, teràpia amb gossos, arteràpia i 
manualitats, noves propostes per a aquest 
curs
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El diumenge 14 de desembre tindrà lloc una nova edició de La 
Marató de TV3, que aquest any se centrarà en les malalties del 
cor. 

A Asem Catalunya volem repetir l’experiència de l’any passat 
i contribuir amb el nostre granet de sorra a recaptar fons per 
investigar aquest tipus de malalties. Per sumar-nos a la festa que 
viu tota Catalunya amb La Marató, estem organitzant diverses 

activitats que tindran lloc el mateix 14 de desembre al recinte 
de la Fabra i Coats. Entre elles, hem previst fer visites guiades 
pel recinte, activitats d’esport adaptat així com jocs principal-
ment per a nens per treballar la integració. 

Per a aquestes activitats comptem amb la col·laboració de les 
entitats Amics de la Fabra i Coats, Amputats de Sant Jordi, 
Club Esportiu Fabra i Coats i Federació Catalana d’Esport de 
Persones amb Discapacitat Física. Anirem informant de totes les 
activitats i horaris a la nostra web: www.asemcatalunya.com i a 
les xarxes socials.

El proper 20 de desembre celebrarem el dinar de Nadal de 
la nostra entitat, un dia que ens serveix per conèixer-nos, 
gaudir d’una bona estona i seguir fent pinya en un ambient 
lúdic i distés. 

Estem preparant moltes sorpreses per a vosaltres per fer 
d’aquest dia un dia ben especial i que en tingueu un bonic 
record. 

Per a més informació, podeu trucar a Asem Catalunya, on 
us informarem de lloc, preus i menús. Esteu tots convidats!

El 3 de setembre se celebra el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat. Per a aquest dia, la Taula de la 
Discapacitat del districte de Sant Andreu, de la que forma 
part Asem Catalunya, està organitzant una fl asmob que tin-
drà lloc el mateix 3 de desembre a les 11h a la plaça Orfi la. 
En aquesta fl asmob hi participaran les diferents entitats que 
formen part de la taula això com escoles del barri de Sant 
Andreu de Barcelona. 

La cançó escollida per fer-la ha estat “Si me pusiera en tu 
piel” de El Pescao. Aquelles persones que hi vulguis partici-
par, els assajos es faran al taller de gimnàstica, els dimarts i 
dijous de 10.30 a 12h.

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té 
com a objectius sensibilitzar l’opinió pública sobre els temes 
relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de cons-
ciència pel que fa als benefi cis que generaria la integració de 
les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida 
política, social, econòmica i cultural.

Una flashmob per al Dia de la 
Discapacitat

Estem organitzant el dinar de Nadal, 
t’esperem!

Un any més estarem amb 
La Marató de TV3
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Activitats d’oci terapèutic

Teràpia amb gossos per millorar 
el benestar personal

La teràpia amb gossos ensinistrats és una activitat lúdica i tera-
pèutica que ens permet a gaudir i millorar el nostre benestar. 
Amb la col·laboració de l’entitat “Tan Amigos”, Asem Catalunya 
va organitzar el passat mes de juliol dues sessions que van tenir 
molt d’èxit entre els nostres socis. Jugar amb un gos afavoreix 
la socialització, l’empatia i l’estimulació del llenguatge no verbal. 
Una activitat que volem programar properament de forma 
regular ja que estem convençuts dels múltiples avantatges que 
comporta. 

A la nostra web, www.asemcatalunya.com, podreu trobar un 
vídeo que ens va fer BTV per al programa “Infobarris” que 
resumeix molt bé el que per a nosaltres suposa aquesta teràpia. 
Ens ho vam passar d’allò més bé i vam aprendre molt d’aquests 
amics tan peluts.
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El passat mes de setembre vam reprendre el curs després 
de les vacances d’estiu, amb una activitat engrescadora 
que va agradar molt a tots els assistents. Es tractava d’una 
activitat d’oci terapèutic a Sant Miquel d’Olèrdola, a les 
instal·lacions de l’escola Pony Club, on vam fer una sessió de 
teràpia amb cavalls. 

Aquesta activitat consisteix en aprofitar els principis tera-
pèutics del cavall per tractar a persones amb necessitats 
especials i es basa en aspectes com la transmissió de la calor 
corporal el cavall a la persona o la d’impulsos rítmics.
Amb aquests tipus de teràpies s’han constat millores en el 
desenvolupament d’habilitats motores, millora del control 
del to muscular, la postura, la conducta, etc.

Una activitat que vam gaudir d’allò més. Hem parlat amb 
alguns dels socis que la van fer i ens han dit que va ser una 
molt bona experiència i que els va permetre l’oportunitat 
de fer esport. A més, van destacar que el moviment del 
cavall els va ajudar molt a tenir patrons de moviment per a 
integrar al seu dia a dia. Tot això, juntament amb el contacte 
directe amb la natura, els ha fet assegurar en rotund que 
tornarien a repetir l’experiència. Entre els assistents també 
van participar de l’activitat persones usuàries del Centre 
Educatiu Especial Pont del Dragó.

Testimoni d'Anna Collado:

El passat dia 17 de setembre vam anar a fer hipoteràpia a 
l’Hípica Pony Club de Sant Miquel d’Olèrdola (http://www.les-
cola.com/hipica-pony-club). L’experiència és totalment recoma-
nable, ja que combina el treball corporal amb el contacte amb 
la natura i en especial amb aquest animal tan noble i intel·ligent 
que és el cavall. 

La hipoteràpia és una teràpia integral per promoure la reha-
bilitació de persones afectades de diferents patologies, entre 
d’altres, les malalties neuromusculars. 

Pujar a dalt del cavall i sentir-ne el moviment fa que el nostre 
cos treballi per trobar l’equilibri a cada pas. L’exercici és doncs 
complet i molt gratificant, especialment si us agraden els 
cavalls. I si us amoïna com hi pujareu, només un consell: deixeu-
vos portar per les professionals de l’hípica, perquè en saben un 
munt i, què carai, voler és poder! 

Després de la teràpia vam gaudir d’un dinar excel·lent servit 
al restaurant La Serreta ubicat a la mateixa hípica. Tot plegat, 
un dia ben entretingut, saludable i en contacte amb la natura. 
Animeu-vos a provar-ho!

Els cavalls tenen molt 
que oferir-nos 
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Signatura de convenis

ASEM Catalunya i Amputats Sant Jordi vam signar al setembre 
un conveni de col·laboració. Aquest acord permetrà oferir més 
i millors serveis als socis d’ambdues entitats i posar en marxa 
nous projectes de col·laboració. En el marc del conveni, els socis 
de les dues entitats podrà gaudir de les activitats que facin les 
dues entitats amb les mateixes condicions. És a dir, que un soci 
d’Amputats de Sant Jordi podrà fer gimnàstica, informàtica, 
shiatsu, etc amb el mateix preu que els socis d’Asem Catalunya 
i viceversa.
L’associació Amputats Sant Jordi és una entitat sense afany de 
lucre que treballa per donar suport a persones amb discapacitat 
física i les seves famílies.

L’atenció a les persones amb amputació és la prioritat d’aquesta 
entitat però també atenen a altres persones amb discapaci-
tat física amb l’objectiu d’ajudar-les i oferir suport en aquells 
problemes d’integració amb els que es troben quan comencen a 
assumir la seva situació. 

Per a consultes sobre el mateix us podeu posar en contacte 
amb nosaltres.
 

Sumant esforços i 
capacitats! 
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La nostra entitat ha signat recentment un conveni amb 
l’empresa tecnològica CDMON, qui ens ofereix des de fa 
uns mesos serveis d’allotjament web de forma gratuïta. 
Amb aquest conveni de col·laboració guanyem capacitat 
i autonomia, el que ens ajudarà a agilitzar la nostra feina 
i adaptar-nos a les noves necessitats tecnològiques de 
l’entitat.

CDMON és una empresa líder especialitzada en hosting, 
allotjament web i dominis. Des d’Asem Catalunya els 
hi volem donar les gràcies per aquesta desinteressada 
col·laboració.

Vols col·laborar amb
Asem Catalunya?

FES UNA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA

NOM

ADREÇA

POBLACIÓ

C.P

PROVÍNCIA

TELÈFON

Desitjo col·laborar amb una quota anual de:

Mitjançant un rebut cada:

El meu número de compte bancari es:

3 mesos 6 mesos 1 any

Envieu aquesta butlleta per correu a 
ASEM Catalunya. Associació Catala-
na de Malalties Neuromusculars. 
c/Sant Adrià 20, 08030 - Barcelona. 

Si voleu fer alguna col·laboració a 
part, el número de compte és: 
2100-0383-95-0200161850

Firma:

Nou col·laborador 
tecnològic 



14 / Lligam / Octubre de 2014

L’entrevista

Entrevista amb el Dr. Josep Gámez, coordinador de la Uni-
tat de Malalties Neuromusculars del Vall d’Hebrón.

Des d’Asem Catalunya acudim a l’Hospital Vall d’Hebron a parlar 
amb part de l’equip del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
centre líder d’investigació en l’esclerosis lateral amiotròfica (ELA). 

Al despatx del doctor Josep Gámez,  qui lidera el  grup de sistema 
nerviós perifèric, vam parlar durant una llarga estona amb ell i les 
doctores Marta Luna,  neuro-fisiòloga, Sonia Cazorla, neuro-psicòlo-
ga i la infermera Gisela Gili.

// Com va néixer el centre d’investigació de l’ELA, del 
que lidera el grup del sistema nerviós perifèric?

Aquest centre neix de la necessitat d’una atenció completa als 
afectats per l’ELA. Aquestes persones, com en el cas d’altres 
malalties neuromusculars, acostumen a tenir problemes de 
mobilitat i els és molt feixuc fer tants desplaçaments a l’hospital. 

Hem seguit un model d’atenció escocès i americà anomenat 
“one stop” i que consisteix a unificar en un mateix dia totes les 
visites a especialistes i anàlisis necessaris.

// Aquest model, no seria  també el millor per a la 
resta de malalties neuromusculars?

Aquest seria el nostre objectiu, ja que considerem que millora-
ríem molt l’atenció amb unitats multidisciplinars que abordessin 
les diferents malalties de forma integral i còmode pels malalts i 
els seus cuidadors, que acostumen a ser els seus familiar.

// Quines especialitats hi ha en aquestes unitats multi-
disciplinars actualment?

Al centre d’investigació de l’ELA, a dia d’avui, l’equip el formen 
neuròlegs, pneumòlegs, rehabilitadors, neuro-psicòlegs, treballa-
dors socials, infermeres, nutricionistes, i gestor de casos.

// D’un i do! En falta algun?

Una de les nostres aspiracions és incorporar la figura del 
psicoterapeuta, pels malalts però també pels familiars, per 
poder donar resposta, entre d’altres situacions, al conegut com 

Dr. Josep Gámez
"El futur de la investigació 
del Steinert passa per la 
teràpia gènica"
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a “síndrome del cuidador cremat”, una disfunció emocional 
que s’agreuja a mesura que la persona amb la malaltia és més 
dependent.

// Parlem ara del Steinert, una malaltia que pateixen 
un gran nombre e socis d’Asem Catalunya. En quin 
punt es troba la investigació actualment en l’àmbit 
d’aquesta malaltia?

Jo crec que el futur de la investigació del Steinert passa per 
la teràpia gènica, és a dir, intervenir en el defecte genètic per 
anular aquest defecte. Aquest tipus de teràpia no aconsegueix 
curar la malaltia però si detenir la seva progressió, que ja és un 
pas molt important.

Actualment un laboratori de Califòrnia està desenvolupant un 
projecte per aplicar aquest tipus de teràpia en la malaltia del 
Steinert. En un període de 3-4 anys és molt probable que es po-
sin en contacte amb nosaltres per participar en aquest assaig en 
la fase II. La investigació sempre té els seus temps i és necessari 
prendre aquesta informació amb cautela. 

// Mentre arriben els avenços mèdics, quines pautes 
aconselles que segueixin les persones amb Steinert en 
el seu dia a dia?

Es calcula que al voltant del 10% de les persones amb Steinert 
són nens. Aquest no tenen problemes de mobilitat però sí pa-
teixen falta de concentració, dispersió, etc. Per tant, les famílies 
han de tenir molta paciència i en aquesta etapa és molt impor-
tant una bona atenció psicològica.

En el cas dels adults, els casos majoritaris, han de tenir especial-
ment cura de no augmentar de pes, és aconsellable vacunar-se 
de la grip, fer-se controls analítics i visitar periòdicament a 
l’oftalmòleg, pneumòleg, cardiòleg, endocrí, a l’especialista en el 
sistema digestiu i al ginecòleg , en el cas de les dones. 

// Quins són els problemes de salut més comuns que 
pateixen les persones amb Steinert?

Poden tenir cataractes de forma precoç, problemes 
d’hiperventilació, amb el que per la nit no ventilen bé i com a 
conseqüència pel dia estan més cansats, problemes de cor, pel 
que es recomana fer-se cardiogrames de forma regular, poden 
patir colon irritable, tenen una tendència a la diabetis, coleste-
rol, tenen una tendència major que la resta de la població a patir 
problemes de tiroides i les dones poden patir desajustaments 
hormonals i són més propenses a quists ovaris benignes.

// Parlant de les dones, quins consells els hi donaries a 
aquelles dones amb Steinert que estan embarassades?

Les dones amb Steinert embarassades no tenen més compli-
cacions en la seva gestació que la resta de dones. Les úniques 

complicacions es poden donar a l’hora del part, que en alguns 
casos tenen difi cultats en les contraccions i poden requerir 
d’una cesària. Per la resta, només recomanaria que no guanyes-
sin pes durant l’embaràs.
// I com es pot assegurar que el fetus no sigui portador 
de la malaltia?

Jo aconsello la pre-implantació, que és el mètode menys  
traumàtic psicològicament per a les parelles i aconsello ferma-
ment que assisteixin a unitats amb consells prenatals. El principal 
problema d’aquest mètode és els reduïts recursos econòmics 
de que disposen les Unitats de Fertilització als hospitals públics. 
Un dels nostres objectius és, precisament, que es dediquin els 
recursos necessaris per a que aquestes dones puguin accedir a 
tenir un fi ll per aquesta via en el marc de la sanitat pública.

// La malaltia del Steinert en ocasions afecta al com-
portament. Com es pot ajudar a les persones amb la 
malaltia i els seus familiars en aquest sentit?

L’ajuda a d’anar dirigida a dos àmbits: el físic i l’emocional. Hem 
d’intentat descarregar feina als cuidadors amb ajudes tècniques i 
millorar la qualitat de vida tant dels afectats com dels seus fami-
liars amb grups de suport psicosocial, activitats d’oci terapèutic 
com excursions, gimnàstica, etc.

// Ja per acabar Dr. Gámez, quina és la teva vinculació 
amb la nostra entitat i des d’on es remunta?

Ja fa com vint anys que col·laboro amb Asem Catalunya. Vull 
aprofi tar aquesta entrevista per agrair al doctor Carlos Cervera 
Radigales, qui va despertar el meu interès per les malalties neu-
romusculars i a un dels meus pacients, i soci d’Asem Catalunya, 
el senyor Caballero Martínez, qui em va engrescar a formar 
part de l’entitat. Sempre que puc hi col·laboro amb vosaltres en 
jornades, consultes, conferències, tallers, etc.

// Ets un dels membres del comitè d’experts d’Asem 
Catalunya, quins són els principals reptes d’aquest 
òrgan?

En el meu cas, orientar i guiar a totes les persones afectades per 
una malaltia neuromuscular en totes les preguntes que es van 
fent des de que tenen el diagnòstic. 

I per altra banda, verifi car les investigacions en aquest àmbit ja 
que en molts casos es publiquen notícies sensacionalistes que 
generen falses expectatives. En aquest sentit, formo part del 
grup d’investigadors “ALSUntangled”, format per 80 experts 
en ELA que analitzem de forma objectiva tots els tractaments i 
cada mes emetem un informe. Hem de tenir molta cura amb el 
que publiquem.
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Fer més accessible a tot tipus de persones els parcs naturals 
és un dels objectius d’un  conveni de col·laboració entre 
l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona. 

Una de les novetats que incorpora aquest parc es la cadira 
Joëlette, d’una sola roda, que permet que una persona amb 
mobilitat reduïda pugui fer recorreguts per terrenys no 
adaptats amb l’ajut de dos o més acompanyants que l’han de 
conduir. La cadira la podrà fer servir gratuïtament qualsevol 
persona amb discapacitat física que vulgui fer una activitat 
pel parc, com per exemple pujar al monestir de Sant Llorenç 
del Munt, al cim de la Mola, un dels itineraris més populars 
i freqüentats d’aquest espai natural. Aquest servei inclusiu 
servirà de prova pilot per valorar-ne la introducció a la resta 
de parcs i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 

Aquesta cadira s’afegeix a l’oferta actual de material adaptat 
de préstec per a persones amb discapacitats.

Actualment, la Xarxa de Parcs Naturals té set itineraris 
adaptats per a persones amb 
discapacitats de mobilitat o visuals. Aquests itineraris són als 
parcs del Garraf, el 
Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montesquiu i el 
Montnegre i el Corredor, i a 
l’espai natural de les Guilleries-Savassona.

Altres notícies

Els parc de la Diputació de Barcelona 
més accessibles 

Sant Joan de Déu transforma la sala de 
ressonàncies magnètiques en una nau 
espacial 

L’Hospital per a nens i nenes de Sant Joan de Déu ha portat 
a terme una iniciativa que a Asem Catalunya ens agrada 
molt. Ha transformat l’àrea de diagnòstic per a la imatge 
en una nau espacial, amb l’objectiu d’oferir un ambient més 
acollidor per als més petits.
D’aquesta manera, des que els nens arriben al vestuari fins 
que se sotmeten a proves com ressonàncies magnètiques o 
TAC, viuen una “aventura” per l’espai mitjançant una deco-
ració sorprenent, amb parets i mobiliari forrat d’imatges que 
recreen la vida dels astronautes. El sostre està ple d’estrelles 
i planetes i la màquina de diagnòstic d’imatge està decorada 
com si fos una nau espacial.

Amb aquesta iniciativa es pretén humanitzar l’hospital i 
reduir l’angoixa dels nens i nenes, per poder fer les proves 
amb un major grau d’èxit i que els més petits redueixin el 
seu patiment mitjançant la fascinació per la decoració de la 
sala i la imaginació que aquesta estimula.
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Mou-te per les malalties minoritàries és un projecte escollit pels 
treballadors de TMB com a causa solidària 2014, en el marc del 
projecte d'acció social TMB Solidari, que vol sensibilitzar i cons-
cienciar els treballadors i la ciutadania sobre la problemàtica que 
pateixen les persones afectades per aquestes malalties.

S’estima que n’hi ha més de 7.000 malalties minoritàries, un 
80% de les quals són d’origen genètic i afecten 5 de cada 10.000 

persones. Aquestes malalties són greus i produeixen un alt grau 
de discapacitat i en alguns casos no hi ha tractaments satisfac-
toris per a guarir-les, prevenir-les o alleujar-ne els símptomes. 
Es calcula que a Catalunya hi ha prop de 400.000 persones 
afectades.

La campanya es porta a terme de manera conjunta amb entitats 
col·laboradores, com ara FEDER i FECAMM (de les quals forma 
part Asem Catalunya) i consisteix en un seguit d'accions obertes 
al públic que s’estan celebrant durant aquests darrers mesos de 
l’any. A la web de TMB podeu consultar totes aquestes activi-
tats, de les que us animem a participar.

La Fundació ONCE està analitzant el grau d’accessibilitat de 
les xarxes socials amb la finalitat d’elaborar un informe que 
doni a conèixer l’estat actual de les plataformes més populars 
a internet. Aquesta feina l’està fent mitjançant un anàlisis tècnic 
realitzat per experts en accessibilitat així com a través d’una en-
questa massiva adreçada a tots els usuaris, en especials a aquells 
que tenen capacitats diferents.

Aquesta iniciativa es desenvolupa en el marc de l’Observatori 
de l’Accessibilitat TI de Discapnet i la seva Fundació, que des de 
l’any 2004 realitza estudis sectorials sobre l’accessibilitat a por-
tals webs per millorar l’alfabetització digital i l’accés a la Societat 
de la Informació de les persones amb discapacitat.

L’estudi pretén avaluar els canvis que s’han produït des del pas-
sat anàlisis, fet el 2010, en relació a l’experiència de l’ús de les 
xarxes socials per part de les persones amb discapacitat, tant a 
través de l’ordinador com des de telèfons, mòbils i tabletes.

Amb aquest estudi la Fundación Once vol donar a conèixer els 
nivells de compliment respecte a les pautes vigents, pràctiques 
favorables i les principals barreres a la web.

A l’enquesta es podia accedir mitjançant una eina específica-
ment desenvolupada per garantir l’accessibilitat de totes les 
persones. Properament es coneixeran els resultats.

TMB es nou per les 
malalties minoritàries

La Fundació ONCE analitza el grau 
d’accessibilitat a les xarxes socials 
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Secció cultural

La malaltia com a argument 
de pel·lícules d’èxit
/ Per: Carmen Caja, Infermera i Licenciada en Filosofia i Lletres

El cinema des dels seus inicis ha buscat a la vida la seva principal 
font d’inspiració. La malaltia i tot el que l’envolta, així com la 
mort, com a procés natural de la fi de la vida, han estat i seguei-
xen sent una de les seves fèrtils canteres.

Actualment hem pogut saber, a través dels mitjans de comuni-
cació, com la sèrie Polseres vermelles, després d’haver traduïda  
i exportada als mercats castellanoparlants està sent rodada en 
noves versions per al públic de les televisions nord-americanes i 
russes.

L’èxit d’aquestes produccions que incorporen els aspectes per-
sonals, emocionals i quotidians de la malaltia i del final de la vida, 
és gran i no només perquè glosen aspectes de divulgació mèdica 
i sanitària en general.

El desenvolupament de la vida, el procés de malaltia i la mort 
han estat objecte d’interès en totes les societats i en totes les 
cultures al llarg dels temps i el seu concepte i consideració han 
evolucionat al mateix temps que ho han fet aquestes societats 
i aquestes cultures. Per això i per tots els avenços socials, tec-
nològics i en general de la qualitat de vida i del conegut estat de 
benestar,  es pot entendre el pas d’una societat marcada per les 
grans epidèmies infeccioses a la situació actual, en què les malal-
ties cròniques i degeneratives requereixen i motiven un canvi de 
paradigma en l’atenció de salut que emfatitza la necessitat de les 

cures en totes les fases de la vida i no  centra l’entrés només e 
en els aspectes curatius.

La malaltia i tot el que comporta interessa, commou i afavoreix 
processos d’empatia, identificació i solidaritat humana. Només 
cal contemplar el moviment mundial sota el lema: Mulla’t per 
l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Les produccions cinematogràfiques han abordat problemes de 
salut des de fa ja molts anys. Així per exemple la pel·lícula L’orgull 
dels Ianquis, de 1942, narra la vida d’un jugador de beisbol, Lou 
Gehrig, que va morir d’ELA als 38 anys.

Un altre exemple paradigmàtic és el cas de Philadelphia estre-
nada el 1983, que descriu el procés d’un malalt de la Síndrome 
d’Immunodeficiència Adquirida (SIDA), una malaltia  que el 
diagnòstic s’identifica per primera vegada el Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) dels Estats units, al juliol de 
1981.

L’oportunitat dels temes, la versemblança de les històries dels 
diversos films i els seus diferents tractaments s’utilitzen actual-
ment com un extraordinari i potent instrument educatiu, tant 
a nivell universitari en les facultats de medicina i infermeria així 
com en altres disciplines; en la formació professional i també en 
l’educació primària i secundària.
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La pel·lícules compleixen també una important tasca de divul-
gació de situacions o processos  dels que el desconeixement o 
complexitat en si mateixos són difícilment abordables en la rea-
litat. És el cas, per exemple, la pel·lícula L’Home elefant (1980) 
que descriu  la història real, a l’Anglaterra de finals del segle 
XIX, d’un jove afectat de la síndrome de Proteus.

Es tracta en molts casos de pel·lícules sobre alguna de les ano-
menades malalties rares o poc freqüents, aquelles que, segons 
la definició que facilita el Portal d’Informació de Malalties Rares i 
Medicaments Orfes (ORPHANET) són “aquelles que afecten un 
nombre petit de persones en comparació amb la població gene-
ral  i que, per la seva raresa, plantegen qüestions específiques. 
A Europa, es considera que una malaltia és rara quan afecta a 1 
persona de cada 2.000 “.

Existeixen nombrosos exemples d’abordatge cinematogràfic 
d’aquest tipus de malalties poc freqüents. A títol d’exemple se 
citen a continuació alguns títols:

/ L’oli de la vida (1992) sobre l’adrenoleucodistròfia
/ Ballo per dins (2004): sobre la distròfia muscular i la paràlisi 
cerebral
/ Les ales de la vida (2006) sobre l’atròfia sistèmica múltiple
/ The cake eaters (2007) sobre l’atàxia de Friedrich

També s’han tractat, en un gran nombre de pel·lícules, altres 
tipus de malalties més freqüents, com l’Alzheimer (El diari de 
Noa (2004), I tu qui ets? (2007), Bicicleta, cullera, poma, (2010) 
etc.);  la malaltia mental (Psicosi (1960), Algú va volar sobre el 
niu del cucut (1975), El príncep de les marees (1991), Una ment 
meravellosa (2001), etc.); el càncer (Terres de penombra (1993), 
Estimar la vida (2001), La meva vida sense mi (2002), Camino 
(2008) etc.).

Un altre gran tema per al cinema és el final de la vida, aquest 
procés natural que és consubstancial a la vida mateixa. Parlar 
de la mort, considerar o reflexionar sobre els diferents aspec-
tes que l’envolten segueix sent un tabú en la nostra societat i 
potser, com a conseqüència, la mort s’aborda i es veu en un 
grandíssim nombre de pel·lícules.
El tractament de la mort en el cinema és divers i té objectius 
educatius, exemplaritzants, polèmics, etc.  

Algunes de les pel·lícules esmentades anteriorment són bons 
exemples sobre el tema (Amar la vida, Les ales de la vida, etc.)., 
Però també mereixen ser destacades, Les invasions bàrbares 
(2003), 4ª Planta   (2003), Mar Endins (2004) entre moltes 
altres.

En resum, es pot afirmar que les pel·lícules plasmen la vida de 
les persones en les seves múltiples facetes i en els seus diferents 
moments, per això no totes les pel·lícules són recomanables per 
a tothom,  ni per a tots els moments. Cal adequar l’esperit, les 
emocions, la situació, etc. Però encara que les realitats personals 
siguin dures i difícils, hem de tractar d’assumir-los, com ens diu 
Carlos Cristos en la pel·lícula  Ales de la vida: “Si és possible, 
amb un somriure”.

A internet hi ha molta informació sobre el tema tractat, però 
apunto dues direccions que poden oferir informació rigorosa a 
aquells lectors que vulguin aprofundir en el tema.

http://www.ub.edu/cinemaisalut/es/cine-infermeria-ensenyament
http://www.revistamedicinacine.usal.es
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Col•laboracions

/ Per: Carles Sánchez

Em dic Carles Sánchez Riera, tinc 31 anys i treballo investigant la 
Regeneració Muscular. En les següents línies us parlaré del tipus 
de recerca que estem desenvolupant en el nostre laboratori, 
però també vull fer un breu apunt a com he arribat a petar en 
aquest mundillo.

Per estrany que sembli, la meva historia comença com la de 
molts de vosaltres; avorrit de l’escola, de l’institut i tot plegat, 
però arrossegat per la inèrcia de la societat que et marca unes 
fites. Vaig continuar estudiant: Treball Social. Era una de les 
poques carreres que no tenia cap assignatura de les que abans 
havia fet (ni català, ni anglès, ni matemàtiques, ni física….) i 
alhora semblava l’eina ideal per canviar aquesta societat injusta 
i d’aparença on vivim. Vaig acabar la carrera entre empentes 
i trompicons, però sobretot molt defraudat de veure que la 
revolució no vindria mai d’una institució, per ben intencionada 
que fos. Després de treballar mig any en pisos de presos de 
3er grau, vaig anar a conèixer món a Alemanya. Allí, ajudat per 
l’amplia afició al bosc que tenen el germans, vaig recuperar 
l’afició als animals i al món natural que sempre havia tingut i 
que la vida de ciutat m’estava ocultant. Un any treballant com a 
monitor als boscos de Berlin, em va aclarir per saber que volia 
tornar a Barcelona decidit a estudiar les ciències de la vida.

Dir que la biologia m’ha fascinat seria poc. Sobretot el conei-
xement del món “micro”. Un món que no es veu però que és 
molt més influent del que un podria imaginar. Una de les coses 
que més em motiva, és que està tot per fer. És com ser el Dr. 
Livingstone en ple segle XIX, cada pas ens porta a un nou 
coneixement. Cada pas fa la realitat més complexa i, el simple 
fet de poder captar aquesta complexitat ens converteix en 
éssers superiors. Però no superiors en el sentit de millor que els 
altres (com a alguns els agradaria) sinó superiors en el sentit que 
elevem el propi concepte de la vida mateixa.
Bé després d’aquesta petita distracció pseudo-filosòfica, vull afe-
gir que no tot ha sigut tant fàcil i alegre com s’explica. A grans 
trets, l’últim curs de carrera el vaig passar a Corea del Sud als 
laboratoris de Park Nam-Gyu, al tornar vaig fer un màster i des-
prés vaig començar un doctorat en neurociències. A Corea vaig 
tenir seriosos problemes de comunicació, ja que ells parlaven 
molt poc anglès y jo molt poc coreà. Pel que fa al màster, pagant 
sant Pere canta i, el doctorat, després de 7 mesos de treballar i 
no cobrar, em va arribar la pitjor noticia, tampoc quedaven calés 
per finançar el projecte; estava fora.

Regeneració Muscular: “En el meu equip d’investigació no ens 
centrem tant amb el defecte genètic, sinó que intentem potenciar les 
habilitats que el propi cos té”
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Aquest punt em vaig plantejar molt seriosament que fer amb la 
meva vida científica; deixar-ho tot, canviar de professió i buscar 
el que sortís en un context econòmic de crisis o, apostar fort 
per la biologia i anar a buscar algun laboratori fort que complís 
amb les meves expectatives.  Vaig decidir ho segon, així que 
després d’haver triat el camp on volia investigar (la regeneració 
muscular), vaig començar a posar-me en contacte amb tothom 
que tenia alguna cosa a veure amb aquest camp. Per aconse-
guir això va ser imprescindible els contactes i l’ajuda que em 
van donar des d’ Asem Catalunya posant-me en contacte amb 
investigadors, metges i altres fundacions. Gracies a tot això, vaig 
poder fer una estància de 3 mesos a la Vall d’Hebrón i una altra 
a Sant Pau. 

En aquest temps vaig estar buscant un lloc per fer el doctorat 
tant a l’estranger com a casa i al final, el vaig trobar: el grup del 
doctor Pier Lorenzo Puri que esta a cavall entre San Diego (EE.
UU.) i Roma (Itàlia). Aquest grup, igual que m’havien dit els 
de Barcelona, només m’agafaven amb la condició que portés 
els diners per pagar el meu doctorat. Així, que vaig començar 
una altre Creuada per tal de trobar diners per finançar el meu 
doctorat. En vaig troba per un any i mig, i em va tocar negociar, 
i negociant i negociant, vaig poder entrar en aquest grup de la 
primera divisió científica.
Així, arribem al que havia promès més amunt; en que es centren 
les nostres investigacions?

Bé, el meu grup porta molts anys estudiant la regeneració 
muscular. 
Com qualsevol de nosaltres pot comprovar, quant ens fem 
una ferida, i et rasques la pell arribant-te a fer sang, el cos te la 
capacitat de fer una crosta que cau al cap de pocs dies i si tot va 
bé, en un parell de setmanes tornem a tenir la pell com l’havíem 
tingut abans.  Amb el múscul passa una cosa similar. La capacitat 
de regeneració que tant passa després d’una lesió com quant hi 
ha una malaltia, va succeint al llarg de la vida. Així, una perso-
na sana va renovant els seus músculs fins que es fa vella que 
comencen a atrofiar-se. En canvi, una persona malalta te activat 
el sistema de regeneració quasi permanentment de manera que 
semblaria que els seus músculs es cansen de regenerar molt més 
aviat.

He dit semblaria, ja que en el nostre laboratori estem veient 
que tant important com de les condicions de les que parteixes 
(malalt o sa, vell o jove), són les condicions de l’entorn més 
immediat de les fibres musculars, el seu nínxol ecològic.

La nostra investigació es centra en les diferents poblacions 
que habiten en el múscul. Aquestes, tal i com si es tractessin 
de persones dins una ciutat, es comporten diferent depenent 
de l’entorn que els envolti. Així es comporten i reaccionen 
molt diferent depenent de si es troben a casa, al parc o al cine. 
Sempre tenen les mateixes capacitats per reaccionar, diguéssim 

que no perden les seves habilitats, malgrat tot, es comporten 
diferent depenen d’on es trobin. L’altre fet importantíssim, és 
que no actuen soles, responen a l’entorn de manera coordinada 
i es parlen entre elles per donar un mateix tipus de resposta. 
El que nosaltres hem vist es que hi ha una població de cèl·lules 
(Fibro Adipogenic Progenitors –FAPs) que donarien soport a la 
regeneració en un entorn favorable però que en un entorn de-
generatiu, es comportarien totalment diferent provocant fibrosis 
i substitució de múscul per teixit gras.

La nostra feina doncs, consisteix en  entendre que és el que 
fa canviar aquesta població de comportament? Com es par-
len aquestes cèl·lules amb les altres? I, que s’estan dient? I una 
vegada haguem pogut identificar això, intentarem parlar amb les 
cèl·lules!! 

Així, a grans trets, diguéssim que no ens centrem tant amb el 
defecte genètic, sinó que intentem potenciar les habilitats que el 
propi cos té.

Tot això ho estem treballant amb la col·laboració del hospital de 
Sant Pau i, qui sap si més endavant amb la Vall d’Hebrón. 

Per dur endavant aquestes tasques també, comptem amb el 
suport de ASEM cat i amb gent que posa tota la il·lusió del món 
en cada experiment que fem. De tota manera, no ens podem 
enganyar, les coses no sempre van tant ràpides com a un li 
agradarien.
Per cert, no sé si havia comentat que jo també tinc una distròfia 
muscular LGMD2E – Sarcogliacanopatia. Doncs això...
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Col•laboracions

/ Per: Josep Maria Recasens

Després de molts anys de treballar junts en les nostres trobades 
grupals, ens seguim preguntant sobre la naturalesa d’aquestes, 
sobre el significat que els hi donem, sobre la utilitat que els hi 
trobem etc. – de que em serveix el grup?, paga la pena anar-hi?, 
tinc por de sortir-ne pitjor?, en surto decebut?, com voldria que 
funcionessin? Són preguntes entre altres, que es formulen des 
del primer dia.

No és gens estrany, donat que un dels objectius fonamentals; 
és, el de poder pensar junts, amb una llibertat que no es dona 
i  - probablement és millor que així sigui -, en altres indrets; 
com són els familiars, socials o fins i tot, quan ens ho parlem 
amb nosaltres mateixos, en converses tot sovint carregades de 
prejudicis, quan no retrets forassenyats.

Hem pogut esclarir tots plegats, molts aspectes de la nostra 
tasca; objectius, metodologies ,etc. hem explorat també, les 
expectatives individuals, familiars o les del propi grup. Algunes 
reeixides, d’altres frustrades.

Hem pogut compartir també, els nostres conflictes, decepcions 
i desànims. Han quedat però, molts interrogants, que demanen 
seguir pensant amb la curiositat dels primers dies.

Recordem a T.S.Eliot.
NO PARAREM D’EXPLORAR
I EL FINAL DE LA NOSTRA EXPLORACIÓ
SERÀ ARRIBAR ON VAM COMENÇAR
I CONÈIXER EL LLOC PER PRIMERA VEGADA. 

A continuació intentaré respondre a algunes de les preguntes, 
mai respostes del tot i que queden obertes a noves reflexions.

1. Que son els grups socioterapéutics?

Són uns espais, que degut a les seves característiques com són; 
la regularitat, privacitat, confidencialitat entre altres, - el nostre 
marc -, possibiliten :

/ a. Parlar i pensar junts sobre aquells temes, que en altres 
indrets no son fàcils de tractar. Son material molt sensible 
que reclama confiança, ganes d’entendre i no jutjar. Des de la 
humilitat que comparteixen conflictes i patiments semblants. Cal 
temps i espai per pensar, abans d’actuar.

/ b. Connectar i compartir unes emocions, sentiments i pen-
saments, que normalment son evitats, per la por a jutjar-nos 

nosaltres mateixos o ser jutjats pels altres. En el fons, la vergon-
ya que es pot sentir al compartir patiments, sentiments de culpa 
etc, fins descobrir el sofriment és universal. Mai ho fem tot prou 
be, perquè no som perfectes i per la mateixa raó, no som “tan 
culpables”, perquè no en sabem més, i el que volem és, estimar i 
cuidar malgrat les nostres imperfeccions que ens fan humans.

/ c. Explorar les nostres relacions amb les malalties, els malalts, 
i els conflictes que inevitablement es generen, amb ganes de 
trobar estratègies més adequades, i recursos personals, familiars  
o grupals, per encarar-los millor o sense tan patiment.

/ d. Aprendre a conviure amb les incerteses i patiments sense 
que la intoxicació ens impedeixi descobrir, els aspectes saluda-
bles i creatius de tota relació humana. Mantenir la esperança, la 
confiança amb els altres, etc.  

/e. Acompanyar-nos en un procés dolorós i tot sovint frustrant, 
donant-nos un bon tracte, per així tractar millor als nostres 
malalts. No oblidem que “un bon tracte”, és el millor tracta-
ment, i sense efectes secundaris.

2. Com el utilitzem?

En els nostres grups, cada sessió esdevé una experiència nova. 
No podem preveure la gent que vindrà, ja que es tracta d’un 
espai obert, tampoc els temes que tractarem, doncs els escollim 
lliurement en el aquí i ara de cada sessió.

Tot sovint els temes es repeteixen, però el tractament que els hi 
donem, resulta diferent.

A partir d’unes experiències concretes que aporten uns fami-
liars, cerquem punts en contacte amb altres familiars. Busquem 
semblances i diferencies en la forma de tractar-les.

Ens distanciem  del fet més concret que una família explica, per 
pensar –lo des d’una visió més global fruit de la mirada compar-

El Dr. Recasens ens parla dels 
grups socioterapèutics
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tida. Visió que reclama temps per a escoltar i pensar. Un temps 
que no ens podem donar, en la experiència “del cada dia”, ja 
que tot sovint, ens veiem empeny uts a actuar sense marge per 
pensar

Intentarem mostrar amb una vinyeta estreta del nostre grup, de 
com es poden desactivar aquests circuits automàtics.

Uns pares explicaven d’una manera molt emotiva, una expe-
riència que havien viscut poca estona abans d’arribar a la sessió. 
El seu fill amb dificultats en la marxa i en el equilibri; s’havia 
entossudit en fer unes gestions pel seu compte, sense esperar 
aparentment ajut de la família. Els seus desplaçaments pel pis 
eren acompanyats de cops i sorolls d’objectes que en la seva 
caiguda, feien preveure amenaces més greus. 
Ells s’ho miraven astorats i ell se sentia amenaçat per aquesta 
mirada. Que fer ?, es preguntaven. Ells atemorits, ell emprenyat. 
La resta del grup escoltava amb interès.  Escena per a tots co-
neguda.  La  resposta en aquesta ocasió però no fou l’habitual. 
No es varen enganxar amb l’encreuament de mirades hostils. 
Tampoc es varen quedar adherits en el pànic. Tenien present el 
nostre grup. Recordaven passatges aportats per altres familiars.

“El que et demana el cos es actuar immediatament per protegir-
li-ho” –deia una mare -; si però protegir-lo de que ?, - pregun-
tava un pare -. “cal avançar-se als desastres, no podem quedar 
amb els braços creuats sense fer  res” - deien uns tercers   -. Un 
terapeuta va formular una pregunta. – que creuen que neces-
sita o millor encara, que creuen que espera el seu fill en aquell 
moment ?, quan en mig de grans esforços es desplaça de forma 
maldestre per la casa.

Un silenci emotiu i mirades de complicitat varen  donar entrada 
a un temps per a pensar. Una experiència transgressora. Pensar 
abans d’actuar, malgrat el patiment desvetllat. Això és la verita-
ble contenció que vivim aquí i ara en el grup.

Amb veu tremolosa i demanant perdó per la gosadia, un pare 
va exclamar, “ hombre yo en su lugar esperaria que mis padres 
confiaran en mi”. “es lo que aprendí de mi hijo”, va afegir un 
altre. En poques paraules i plenes de sensatesa, identificaven les 
vies per sortir del cercle.

En una altre sessió ; una noia ens parlava de com s’havia sentit 
dins de la seva família, en el rol que entre tots, li havien adju-
dicat, i que ella havia assumit totalment. El rol de germana del 
malalt molt greu. Començà en un comentari aparentment trivial, 
“mira fes-ho tu, ja que el teu germà no pot”, “no el molestis ni 
facis soroll”.

Veritablement un paper difícil el de germana sana. Ella no ente-
nia res. Com explicar a una nena petita, la malaltia d’un germà, 
quan en moltes ocasions, ni els mateixos pares podien explicar-
s’ho ?. El grup escoltava, tot reconeixent en aquesta experiència, 

altres experiències pròpies. 
Son exemples de com utilitzem les sessions de grup, quan les 
treballem, amb la nostra implicació, generositat i solidaritat. 

3. La nostra evolució

En el transcurs d’aquests anys, hem viscut moltes experiències, 
de tot tipus, “de tots colors”. Temps d’eufòries, que han donat 
pas a temps més difícils i decepcionants. Temps de conflictes i 
solidaritats.

Un aspecte però ens va cridar l’atenció. En els darrers temps, 
els grups varen patir com una veritable involució.

Els grup  grans dels primers anys plens d’entusiasme i proba-
blement idealització, varen donar pas, a un temps d’estabilitat, 
amb un contacte amb una realitat més dura, però amb un treball 
discret i continuat.

Finalment en les darreres èpoques, la continuïtat ha estat més 
irregular. Els grups han esdevingut més petits i a vegades, amb la 
presencia tan sols dels terapeutes.
Que estava passant?  ens preguntàvem amb inquietud i certa 
decepció.

Els grups havien deixat de ser interessants per la majoria dels 
participants, però perquè?
Calia recordar el calendari abans de cada sessió, malgrat  aparèi-
xer en cada numero del Lligam.

La gent que  confirmava la seva presència, no es presentava, i ni 
tan sols avisava per informar-nos.

Era evident que havia esdevingut en un instrument poc útil 
o mal utilitzat. Calia repensar-lo de nou. I en això estem. En 
aquest punt i estem tots. Cal que ens preguntem.

4. Com utilitzar els espais compartits o de 
grup

Pensem que segueixen sent útils els espais de grup, cal però 
repensar-los per encarar els reptes actuals, adequadament al 
nou context social i de la mateixa Associació.

Cal una recerca plural, en la que ens impliquem tots, respondre 
a preguntes com:

Que esperaria dels espais grupals ?, quins grups crec que 
podrien ser útils? com me’ls imagino, per sentir-mi confortable-
ment implicat/implicada?

Quin significat podrien tenir en el context de les tasques gene-
rals d’ASEM?
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/ Per: Marina Luz Marcé, estudiante de Trabajo Social de la Univer-
sidad de Barcelona

Las expectativas que generan las nuevas tecnologías y los me-
dios de comunicación hacia la investigación, los derechos y los 
deberes de los ciudadanos, las reflexiones hacia las voluntades 
anticipadas, etc., son temas de interés que el Consejo Consul-
tivo de Pacientes de Cataluña ha enviado al Comité de Bioética 
de Cataluña (CBC).

Por ello tanto el Comité como el Consejo han elaborado un 
programa de charlas para el período 2014-2015, llevadas a cabo 
en la sala de actos del Departamento de Salud, cada segundo 
martes de mes: 

// 14 de Octubre de 2014
La bioética como ayuda. La reflexión sobre los valores
Ponente: Marc A. Broggi

// 11 de Noviembre de 2014
La información sanitaria y las falsas expectativas
Ponente: Milagros Pérez y Marc A. Broggi

// 16 de Diciembre de 2014
El Consentimiento Informado en la práctica
Ponente: Marc A. Broggi

Como puede observarse en el programa, la conferencia del día 
14 de Octubre consistía en la aplicación de la ética en la medi-
cina, especificando el poder de los medios de comunicación y 
como éstos influyen tanto en los pacientes como en los médicos 
y en la relación entre ambos. 

// Expectativas excesivas
La sociedad de hoy en día “tiene ilusiones omnipotentes”, 
creemos que la ciencia lo resolverá todo, y que se encontrará 
una cura/solución a todo tipo de enfermedades y dolencias, es 
decir, que podrán poner remedio a todos los “males”. 

Esta esperanza que tenemos nos genera unas expectativas exce-
sivas para la cura de ciertas enfermedades, y esto puede llegar a 
generar desilusiones porque lamentablemente muchas personas 
deben conformarse con la enfermedad y asumir el “fracaso”, y 
es que en pleno siglo XXI no es de extrañar que todavía haya 
gente que muera mal, es decir, sufriendo y en malas condiciones 
de salud. 

// Medicalización de la sociedad
Hoy en día, hemos llegado a una medicalización excesiva de la 
sociedad como remedio a sus males/padecimientos/achaques. 
Se ha llegado a un punto en que todas las personas parecemos 
estar enfermas, hemos llegado a pensar que para todo tipo 
de dolencia y/o afección existe un medicamento que todo lo 
soluciona, y eso no es exactamente así. 

// Influencia de los medios de comunicación
Una de las razones principales por la que la sociedad “participa” 
en esta medicalización es debido a la “publicidad” que existe de 
los tratamientos, medicamentos, etc., en los medios de comu-
nicación. Éstos deben saber calibrar la relevancia de la informa-
ción, la credibilidad de la fuente y los límites. No deben hacer 
presentaciones tendenciosas en los titulares, ni tampoco precipi-
tarse. Los investigadores deben explicar bien el carácter parcial 
de los datos que aportan y decir directamente aquellos ensayos 
que no son aplicables, para mejorar la calidad de la información. 

Es por ello que la Administración y los pacientes debemos tener 
cautela y relativizar sobre todas las noticias que ofrecen los 
medios de comunicación, y además fomentar la formación de 
la información. Tanto los profesionales como los medios deben 
estar preparados para saber qué expresar, cómo publicitarlo, y 
hacerlo con la información precisa y necesaria. De esta manera 
la información ofrecida será de mejor calidad, y se habrá hecho 
de manera responsable, evitando generar expectativas inalcan-
zables tanto en los pacientes como en el resto de la sociedad.

// Relación médico-paciente
Esta siembra de esperanza influye directamente en la relación 
clínica, médico-paciente. Hoy en día la gente se entera de todo, 
se publicita demasiado en la prensa, en la televisión e internet,  
existe un exceso de información innecesaria sobre tratamientos, 
técnicas, etc., que pueden curar y/o mejorar ciertas enferme-
dades. 

Col•laboracions

Programa de charlas de Bioetica por el consejo consultivo de 
Pacientes de Catalunya
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El profesional no debe hacer caso a las demandas sobre actua-
ciones inefi caces, no probadas e incluso peligrosas, ni tampoco 
debe ofrecer falsas esperanzas. Todo ello puede repercutir ne-
gativamente en la relación médico-paciente, e indirectamente en 
el tratamiento de la enfermedad. Se debe fomentar una relación 
más cálida y horizontal entre el profesional y el enfermo, para 
poder llegar a un acuerdo aunque ello no implique una “medici-
na a la carta”. 

// Aplicabilidad del tratamiento
Todas estas noticias que pueden infl uenciar en la calidad de la 
relación clínica, en las expectativas de los usuarios, etc., debe-
rían estar bien delimitadas según su aplicabilidad. Esto es muy 
importante porque desde que aparece la noticia de la investiga-
ción que se está llevando a cabo, hasta que se puede poner en 
práctica en los humanos hay un período de tiempo de quince a 
veinte años. 

// Intereses económicos 
Según la cantidad de personas que podamos hacer uso o 
utilizar el medicamento, se potenciará (o no) la investigación de 
diversas enfermedades, sus curas respectivas y se fomentará la 
divulgación de las innovaciones. Existen intereses económicos 
por parte de las farmacéuticas, es decir, que éstas lo ven como 
puro negocio y buscan benefi cios. Esto infl uye negativamente en 
la sociedad, ya que existe un gran número de personas que no 
pueden acceder a ningún tipo de tratamiento para su afección 
por el simple hecho de no formar parte de un grupo mayorita-
rio.

// Medicina translacional
Aun y existir  inversión para llevar a cabo nuevas investigacio-
nes, con el fi n de mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
no siempre se llega a buen puerto. Éstas no suelen refl ejar las 
mejoras reales que tienen los pacientes, ni pueden predecir la 
efi cacia del tratamiento. Se conoce como medicina translacio-
nal, la unión entre la investigación básica y la clínica para que 
la enorme cantidad de conocimientos biológicos se traduzca 
en el incremento de nuevos tratamientos. (Torchia, s.f.). Las 
expectativas generadas podrán ser posibles y alcanzables, pero 
ello implica que los pacientes seamos más activos en lo que se 
refi ere a la enfermedad.

// Conclusiones
Con todo esto, se ha querido dejar constancia de lo importante 
que resulta la publicidad y/o la información que aparece en los 
medios, como éstas infl uyen en la práctica profesional, y de la 
cantidad de información innecesaria a la que podemos acceder. 
La Administración tiene su responsabilidad en el mal uso de la 
información cuando NO informa a los ciudadanos. La mayor 
implicación de los pacientes en los últimos años tiene como 
objetivo mejorar su calidad de vida y encontrar alternativas de 
medicamentos, a la vez que se promueve la medicina translacio-
nal.
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Segueix-nos  i estaràs sempre actualitzat de tot el que 
fem, el que ens interessa, i el que ens preocupa.

I ara, també estem a Twitter!

Tots som Asem Catalunya.

twitter.com/ASEMCatalunya

www.facebook.com/asemcat
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Ajudes tècniques

Som persones actives i volem moure’ns amb autonomia i 
seguretat, tanmateix, algunes llars no ens ho permeten perquè 
no estan adaptades a les necessitats de les persones. És im-
portant realitzar canvis en el nostre entorn domèstic per tal de 
facilitar l’accés i els desplaçaments a qualsevol part de l’habitatge 
d’una manera còmoda i segura.

Un dels principals obstacles que trobem a la llar són les escales. 
I és que, pujar i baixar escales pot representar, a més 
d’un obstacle, un perill. Per sort, al mercat existeixen un 
ampli ventall de solucions tècniques i accions preventives 
que ens permeten condicionar el nostre entorn i eliminar les 
barreres quotidianes. És el cas de cadires pujaescales, platafor-
mes salvaescales, elevadors i pujaescales mòbils, entre d’altres 
solucions.

Les cadires pujaescales estan indicades per a persones amb 
mobilitat reduïda i/o persones grans. La cadira es desplaça 
mitjançant una guia fixada als escalons i permet a l’usuari pujar 
i baixar escales sense esforç i amb seguretat. És de de ràpida i 
fàcil instal·lació i sol ser de les solucions més sol·licitades.

Les plataformes salvaescales faciliten l’accés de les persones 
que es mouen en cadira de rodes. S’utilitzen molt en botigues, 
comerços, restaurants, portals i locals públics. Contràriament al 
que la gent es pensa no ocupen massa espai, ja que són ple-
gables, i existeixen models que poden ocupar menys que una 
planta!

Les solucions mòbils són una bona opció per solucionar esca-
les de manera temporal i permeten pujar i baixar escalons a les 
persones amb poca mobilitat o en cadira de rodes de manera 
fàcil per a elles i els seus cuidadors. A més, com que són plega-
bles, caben en el maleter d’un vehicle i poden ser transportades 
a allà on calgui.

També trobem una gran varietat d’elevadors i ascensors 
que poden suplir les necessitats més diverses, des d’elevadors 
que ocupen poc espai i que són aptes per a ser instal·lats en 
llocs amb sostres baixos, com altells o golfes, fins a aquells que 
es converteixen en un complement estètic més de la llar, en ser 
cilíndrics i totalment panoràmics a 360 graus.

/ Per: Bruna Escolà

Asem Catalunya, compta amb un banc d’ajudes tècniques (ca-
dires de rodes, llits articulats, taules de transferències, bipedes-
tadors, etc) en  benefici dels socis de l’entitat.  Aquestes són 
eines que ens permeten compensar les dificultats, permetent o 
facilitant la realització d’activitats quotidianes.

Asem Catalunya va crear aquest banc d’ajudes amb l’objectiu de 
poder augmentar la informació i coneixement d’aquests produc-
tes,  disposar d’instruments  per poder cedir als nostres socis, 
poder donar resposta a situacions d’emergència fins que es 
pugui accedir als recursos necessaris o bé que els socis puguin 
provar el producte abans de decidir comprar-ne un.

Per tal de que aquest banc d’ajudes tècniques cada dia sigui 
més gran, demanem la col·laboració de tots vosaltres. Quan 
ja no necessiteu alguna d’aquestes ajudes  us podeu posar en 
contacte amb l’entitat i  l’incorporarem al banc perquè una altre 
persona se’n pugui beneficiar.

A dia d’avui al banc d’ajudes tècniques comptem amb un llit 
articulat, cadires de rodes manuals, grues, cadires per facilitar 

les transferències i bipedestadors infantils i per adults, entre 
d’altres.

Per altre banda, algunes d’aquestes ajudes estan subvenciona-
des per les ajudes PUA de convocatòria anual, des de l’entitat 
informem de la convocatòria així com us ajudarem a tramita la 
sol·licitud si és necessari. 

Per a més informació us podeu posar en contacte al  telèfon
93 274 49 83 i preguntar per la Bruna Escolà.

Escales? Tenim la solució!

El Banc d’ajudes tècniques
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/ Por: Gloria Tomás, socia de Asem Catalunya

L’Anna s’allunya pel camí de la terra, no pesa tornar enrere, fa masses anys que intenta que ell reaccioni, li ha dit sense paraules el que sent, mai 
s’ha pronunciat, ha callat, ha guardat silenci. Perq uè?

És un covard. De nou li torna a pasar, no escarmenta. L’Anna s’allunya com ho va fer l’Àngela. Algunes llàgrimes aneguen els seus ulls, però no pot, 
quan les tñe davant, pronunciar les paraules que elles esperen.

Gira cua i s’endinsa en el frondós i humit bosc que hi ha al fons del jardí. És el seu refugi, els til·lers, roures i alzines són els seus amics. A ells, els 
hi explica en veu alta, el que sent, els seus sentiments més íntims. La por que li fa lligar la seva vida a les dones que al llarg dels darrers anys, l’han 
estimat. El motiu és senzill, no la pot oblidar després de quinze anys, segueix present.

No va aconseguir el seu amor, no sabia estimar. L’amor que ell li oferia era honest, pur i al seu costat hauria estat feliç, però no podia donar-li el 
que ell necessitava, el que mereixia i va desaparèixer de la seva vida.

Al fons d’aquell bosc, hi ha una petita tomba només un nom en una làpida de marbre blanc, Mariona. S’apropa, aparta les flors seques i deposita 
un ram de roses blanques i grogues, les que més li agradaven. Sempre portava un perfum de roses, que el seu pare li portava de Corfú. Ella era 
una rosa i les seves espines s’havien clavat en el seu cor.

La recorda, corria pel jardí, s’allunyava d’ell i li havia cridat “No insisteixis, el que vols és imposible, m’agradaria poder oferir-te el que em dema-
nes, però no puc”. Portava un preciós blanc que li donava un aire angelical.

Per la nit, no havia tornat, el seu futur cunyat, el germà de la Mariona, va entrar al seu despatx, bastant preocupat, volia tornar a casa, però no la 
trobava. Tothom va començar a buscar-la. Ell va ser l’únic que es va endinsar en el frondós bosc, la va trobar, el vestit blanc tacat de sang. Va có-
rrer al seu costat, era morta. La va abraçar i va cridar el seu nom amb tots els seus pulmons. Havia amagat en la butxaca dels pantalons un paper 
que deia “Sempre ho he volgut, però mai ho he aconseguit”. Un bracallor li havia servit de ploma i la seva sang de tinta.

L'Anna

L'espai dels nostres socis
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