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- Els malalts neuromusculars es podran beneficiar d’una mitjana
de 100 sessions de fisioterapia l’any a partir del proper estiu. Fem
un petit repàs a la història fins arribar a aquest moment.

- Els exercicis aquàtics comporten beneficis per a les persones
afectades per una malaltia neuromuscular.

- Ja s’ha posat en marxa el projecte Cuidar amb Suport d’Espai
Salut amb sis famílies d’ASEM-Catalunya.

Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
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Ens agradaria motivar-vos a participar en els
continguts de LLIGAM fent-nos arribar les vostres
opinions, articles, propostes... ja que un dels nostres
propòsits és que la revista serveixi de plataforma
d’expressió i contacte entre tots nosaltres. Així que ja
ho sabeu, animeu-vos a participar. Gràcies!

ASEM-Catalunya

ASEM-Catalunya
no està necessàriament d’acord amb les opinions que

s’expressen als articles signats per particulars o
col·lectius i no accepta articles que es puguin conside-

rar ofensius o donin lloc a confusió.

EDITORIAL

Hola a tothom:

Quan aquesta revista hagi arribat a vosaltres, ja habrà
tingut lloc l’Assemblea General Anual, en la qual s’haurà
informat dels resultats del 2005 i haurem acordat els
pressupostos per a aquest any en curs. L’entrada de nous
socis en la Junta servirà per ampliar el grau de participació
de les persones amb EM. La implicació dels socis és
importantísima i punt de màxim interès per a la nostra
associació. Per això tenim previst iniciar uns cursos a molt
curt termini per fomentar la participació, dels que ja hem
informat als nostres socis.

Els cursos seran impartits per professionals molt
implicats en la nostra associació pertanyents al Centre
Psicològic Pi i Molist i amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Districte de Sant Andreu farem que
siguin cursos oberts al món associatiu en general. Des
d’Asem Catalunya volem fer tot el possible per reavivar
aquest teixit solidari de l’associacionisme, que necessita
de professionalitzar-se. Però els veritables protagonistes
són les persones que viuen en carn pròpia el per què de la
seva associació.

Seguint amb els actes referents a la Vida Independent,
el dia 24 d’abril està prevista una conferència a càrrec de
la Sra Esperanza Esteve, diputada del PSC i ponent de la
Llei de Dependència en el Parlament espanyol. Serà una
altra oportunidad per conèixer més a fons el Projecte de
Llei; alhora, hem d’aprofitar l’ocasió per exposar el nostre
punt de vista sobre el citat avantprojecte de llei. A més,
els dies 13 i 14 de maig tenim una trobada de socis i afins
per compartir experiències i conviure en un marc tan
magnífic com és la Casa de Colònies La Singlera, propera
al Pantà de Sau. Estem posant tot el nostre interès perquè
sigui una ocasió molt especial.

En breu rebreu informació més precisa sobre els cur-
sos de formació, conferència i trobada de socis. Des d’aquí,
vull insistir en la importància de la participació per part
de les persones amb EM, entre altres motius, perquè no se
signin acords sense tenir en compte les nostres veritables
necessitats.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya
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El passat 11 de març, l’Hotel d’Enti-
tats Can Guardiola va acollir el col-
loqui “A l’entorn de la vida indepen-
dent”. Desenes d’associats i familiars
hi van assistir per conèixer una mica
més que és la dependència, la inde-
pendència i l’intercependència, i qué
s’està fent des de l’administració per
facilitar-les i en quin punt es troben
les noves lleis referents a aquest tema,
a Catalunya la de Serveis Socials i la
Ley de Autonomía personal a Espa-
nya.

El president d’ASEM-Catalunya,
Juan José Moro, va explicar que “ara
s’obre una fase important que perme-
trà que moltes de les nostres neces-
sitats quedin resoltes”. Moro també
va incidir en la necessitat que s’uni-
versalitzi l’atenció domiciliària: “Per
llei, totes les persones han de tenir
algú que les ajudi”.

Totes les intervencions es van en-
globar sota el títol “Quins reptes per-
sonals i quines polítiques socials?”. El
primer ponent va ser Alfons
Montenegro, de la Diputació de
Barcelona. Va qualificar l’actual mo-

ment de “dolç”, ja que en breu s’uni-
versalitzarà el sistema nacional
d’atenció a la dependència, com ja ha
passat amb el de salut, educació o amb
el de pensions. Alhora, va animar els
presents a continuar lluitant per la
seva autonomía personal i va desta-
car la necessitat que l’administració
faciliti els recursos.

Per la seva part, Pere Notó, profes-
sor de psicologia social de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, va detallar quina
és la diferència entre els termes depen-
dència, independència, interdepen-
dència i autonomia. Per ell, “la salut
és una manera de viure i la pràctica
de la llibertat” i autonomia, el terme
més adequat, “la capacitat de pren-
dre decisions personals sobre com
viure el dia a dia”. Així, va animar
els assistents a aconseguir practicar
l’autonomia.

Després de la pausa-café –una mit-
ja hora en la qual els presents van po-
der intercanviar opinions mentre es-
morzaven– Conrado Gallardo, mem-
bre d’ASEM-Catalunya, va emocionar
amb en seu discurs, la història de la

seva vida i les dificultats per les quals
ha passat fins arribar a l’actualitat, un
moment molt feliç. Tot seguit, Antonio
Centeno, del Foro de Vida Inde-
pendiente, va assegurar que el que
han de fer les lleis que es debatran al
Parlament és possibilitar l’exercici de
la llibertat. Sobre la llei de Serveis So-
cials, Centeno va criticar que els ser-
veis només van adreçats a les perso-
nes amb pocs recursos i el
copagament, perquè les persones
depenents paguen impostos com la
resta i, per tant, han de gaudir d’igual
manera dels serveis.

Centeno va finalitzar el seu discurs
fent cinc propostes, cinc elements que
s’haurien d’incorporar a la Llei de Ser-
veis Socials: que concedeixi una pres-
tació econòmica perquè els usuaris
puguin autogestionar l’assistència
personal, el foment de l’assistència
tecnològica, facilitar l’accés a l’habi-
tatge social a tothom, una prestació
per a les despeses ordinàries i formar
a les persones en drets.

Continua a la pàgina següent

«A l’entorn de la Vida Independent»
aconsegueix l’objectiu de fer reflexionar
Can Guardiola es va omplir de gom a gom per escoltar els diversos ponents

La sala de l’Hotel d’Entitas Can Guardiola es va omplir de gom a gom.



ASEM-Catalunya Lligam  - Abril de 2.006

4

Xabier Urmeneta, de la Diputación de
Gipuzkoa, va ser l’encarregat de po-
sar sobre la taula el programa pilot
adreçat a persones amb dependència
que s’està duent a terme a aquesta
província. Actualment participen en
aquest programa 8 persones, que
reben una ajuda econòmica d’entre
1.100 i 1.900 euros al mes destinada a
cobrir entre 106 i 206 hores d’atenció
mensuals. Els usuaris tenen un
habitatge, una xarxa de suport i han
presentat un projecte amb les seves
necessitats d’atenció.

Per últim, el responsable de l’Àrea
de projectes del Prodep de la Genera-
litat, Josep de Andrés, va detallar en
quin punt es troben la Llei de Serveis
Socials i la d’Autonomía personal. Els
textos, segons ell, “intenten fer pas-
sos cap a la universalització i definir
una cartera de serveis que arribi a
més persones”. Va explicar que la llei
estatal estarà aprovada abans de l’es-
tiu i que, de moment, parla poc de
com s’han de gestionar els serveis a
nivell local, contempla un poc grau de
cobertura, té un model de finança-
ment pobre i no defineix bé el tema
del patrimoni al sistema de
copagament. De Andrés va apostar
per un model en què totes les perso-
nes siguin conegudes pels departa-
ments de Salut i Serveis Socials, és a
dir, que tinguin un pla d’atenció i de
recursos coordinats per tots dos: “Cal
l’atenció integrada. Els serveis s’han
de coordinar”. Els nivells de cobertu-
ra i els graus que quedaran coberts, la
financiació, el paper dels ens locals i
la interrelació entre els Serveis Soci-
als i els de Salut, però, s’han d’acabar
de negociar en l’àmbit parlamentari.

També col·loquis

Els assitents van tenir l’oportunitat de
participar en un col·loqui amb els
ponents. Alguns van felicitar per
exemple a Pere Notó pel seu discurs,
amb el qual es van mostrar d’acord.
D’altres van opinar i/o discrepar amb
alguns aspectes que s’havien
comentat al llarg de la jornada. És el
cas d’una de les sòcies, Marga, que va
assegurar que ella sí que era

independent tot i viure amb els seus
pares. Per a Xabier Urmeneta, per
exemple, la independència total no és
possible, i tots són interdependents:
«El que hem de buscar és
l’autonomia», explica.

En el moment del col·loqui, el pre-
sident d’ASEM-Catalunya, Juan José
Moro, també va reflexionar sobre el
que es va dir. Per a ell, la vida inde-
pendent és una filosofia de vida. “Jo
el que sé és que si no és per una per-
sona que ve cada dia no puc llevar-
me o lligar-me les sabates. Si no em
puc aixecar, no puc aportar tot a la
vida”.

Les jornades van finalitzar amb la

Vuit persones participen en un programa
pilot de vida independent a Gipuzkoa
Els assistents van poder participar en un col·loqui i expressar les seves opinions

intervenció de la gerent d’ASEM-
Catalunya, María Ramos, que va ex-
treure les conclusions del què s’havia
posat sobre la taula durant el matí.
María Ramos va destacar que els drets
socials han de ser subjectius i s’han de
garatitzar, com l’ensenyament; que els
papers dels polítics, els tècnics i els
usuaris són intercanviables, que
aquest era el moment oportú per fer
un debat, ja que les lleis s’estan deba-
tent al Parlament; i que hi ha la neces-
sitat de coordinar els serveis sanitaris
i socials.

Aquesta jornada només era la pri-
mera. ASEM-Catalunya continuarà
organitzant col·loquis d’aquest tipus.

A dalt, Pere Notó i María Ramos. A sota, un moment del pica-pica.
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Segons la consellera de Benestar i Fa-
mília, Anna Simó, el projecte de Llei
de Serveis Socials és “un pas crucial i
de gegant” pel fet que representa –
assegura– un compromís d’universa-
litzar els seves socials a Catalunya. El
text es va aprovar el passat mes de
gener i té per objectiu, segons la
Generaliat, fer arribar els serveis so-
cials a totes les persones que ho ne-
cessitin: “El projecte posa les bases
del quart pilar del benestar, fent es-
pecial èmfasi en treballar. Per una
banda, per disminuir les desigualtats
socials a Catalunya i, per l’altra, per
garantir una qualitat de vida digna
per a tots els ciutadans”. En total, es
preveu que el nombre de beneficiaris
passi dels 850.000 actuals als 1,3 mili-
ons de persones.

Segons la Generalitat, la nova nor-
mativa neix de la necessitat de millo-
rar la situació ambigua que es dóna
fins ara pel que fa a l’atribució de res-
ponsabilitats als diferents nivells de
l’Administració, d’una dotació insu-
ficient de recursos públics per finan-
çar els serveis necessaris, una coordi-
nació feble entre les administracions i
entitats privades gestores i una pres-
tació de serveis molt centralitzada i
burocratitzada.

Entre les novetats de la Llei desta-
quen la incorporació de la figura de
l’assistent personal per a aquelles per-
sones adultes amb alta discapacitat
física que ho demanin. Així, el malalt
compta amb més llibertat d’elecció:
pot triar entre seguir vivint a casa seva
amb ajut a domicili professional, viu-
re en un centre residencial o bé dispo-
sar d’un assistent personal que li faci-
liti l’organització de la seva vida. I és
la pròpia persona qui, amb finança-
ment públic, contracta a algú que li
ajudi en les seves activitats diàries.
L’objectiu és guanyar en autonomia i
que l’any 2008 un 30% de les perso-
nes d’entre 18 i 64 anys amb
discapacitat física i alta dependència
que viuen al seu domicili puguin op-
tar a aquest servei amb un promig de
8 hores setmanals. Pel que fa a les pla-
ces residencials, les persones amb
discapacitats comptaran d’aquí a dos
anys amb 5.371 places, una xifra que

La Llei de Serveis Socials pretén fer
disminuir les desigualtats a Catalunya

representa un increment del 85% res-
pecte el 2005.

El projecte també incrementa l’ofer-
ta de serveis. Segons dades del Depar-
tament de Benestar i Família, l’aten-
ció residencial augmentarà un 17% i
la domiciliària, un 950% fins l’any
2008. Pel que fa a l’accés als serveis
socials, s’elimina el filtre de renda.
Fins ara es tenia en compte la renda
dels familiars dels usuaris i amb la
nova llei només s’evaluarà l’accés en
funció dels ingressos de la persona
usuària. Pel que fa als números, s’in-
crementa la inversió en els serveis es-
sencials. Entre els anys 2007 i 2008,
s’invertiran 1.049 milions d’euros.

El projecte de llei ja es troba al
Parlament de Catalunya i, segons
Benestar i Família, és el primer en tot
l’Estat que garantirà una cartera de
serveis per llei. Es preveu que el text
s’aprovi abans de finalitzar aquest
semestre i que entri en vigor l’1 de
gener de 2007. La llei s’estructurarà en
nou títols, als quals se suma una
disposició addicional que aborda la
situació de les persones amb

necessitat de major autonomia perso-
nal per la seva dependència per a la
realització d’activitats de la vida
diària. Es reconeix de manera expressa
que “es tracta d’una contingència de
caràcter general, responsabilitat co-
muna i solidària del conjunt de la
societat”.

Queden alguns dubtes

ASEM-Catalunya posa en dubte
alguns dels aspectes que recull
aquesta llei. Un d’ells és el
finançament: com es financiaran els
serveis i quins diners posaran les
administracions són alguns dels
dubtes, sobretot tenint en compte que
la cobertura del SAD encara no ha
arribat al 4%, tot i que es va aprovar
per moció que ho faria l’any 1999. A
més, l’associació considera que s’ha de
definir clarament si s’aposta per la
universalització o si els serveis socials
seran semiprivats. Per últim, queda el
dubte sobre si les propostes del
professional, l’assistent personal,
seran vinculants o no.

Primera fase de desplegament de la Llei de Serveis Socials (2007-08)

· Servei d’informació, diagnòstic i orientació.
· Atenció precoç per a infants amb risc de discapacitat entre 0 i 5 anys i
11 mesos.
· Servei d’atenció diürna a persones amb discapacitat en centres de dia,
centres ocupacionals i centres d’atenció especialitzada.
· Increment del nombre d’hores d’atenció dels serveis d’ajuda a domicili
fins arribar a un promig de 5 hores setmanals i a un mínim de 55.000
persones ateses a Catalunya.
· Assolir l’objectiu de 3.900 persones amb alta discapacitat física ateses a
Catalunya pel servei d’assistent personal, l’augment de les ajudes
tecnològiques per persones amb discapacitat física i prop de 7.000 per-
sones amb discapacitats ateses pels serveis d’atenció domiciliària.
·  Increment d’un 20% de places de residència, llars de residència, cen-
tres de dia, centres d’atenció especialitzada i centres ocupacionals per a
persones amb discapacitat o amb malaltia mental.

Segona fase de desplegament de la Llei de Serveis Socials (2009-15)

· Atenció domiciliària a persones amb dependència.
· Atenció diürna i residencial a persones grans amb dependència.
· Atenció residencial a persones amb discapacitats.
· Assistent personal i ajudes tecnològiques per persones adultes amb
discapacitat física.

ASEM-Catalunya posa en dubte aquest i d’altres punts del text, ja al Parlament
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Un dels primers reptes
que vam començar a
abordar quan vaig acce-
dir al Departament de
Benestar i Família va ser
l’elaboració d’una nova
Llei de serveis socials.
Partia de la convicció
que Catalunya ha viscut
massa temps encotillada
en un model
assistencialista,  que feia
recaure en les famílies
bona part del pes de
l’atenció a les persones
amb necesssitats socials
i que treballava en bona
part d’esquena al Depar-
tament de Salut, i vice-
versa, salvant el progra-
ma Vida als anys.

Des del Departament
de Benestar i Família
havia arribat l’hora
d’apostar per un model
propi basat en la univer-
salitat i en un bon nivell
de despesa social, trans-
parent i de qualitat.
Aquesta convicció, ava-
lada per un ampli procés
participatiu, ha donat
com a resultat el projec-
te de Llei de serveis socials de
Catalunya, actualment en tramitació
parlamentària.

Aquest és l’instrument que, junta-
ment amb l’increment de recursos i de
cobertures equilibrades, permetrà cap-
girar aquesta situació i fer el salt d’un
model assistencialista a un altre
garantista i universal. I això ho farem,
d’una banda, amb una major inversió
econòmica en polítiques socials i, de
l’altra, amb més serveis i més diversi-
ficats per adequar-nos a les necessitats
reals. Un exemple, la cartera de pres-
tacions socials que es deriva de la Llei,
una iniciativa pionera a l’Estat ara per
ara. Per tot plegat, no és exagerat afir-
mar que la Llei posarà les bases del
quart pilar del benestar, al costat de
l’educació, la salut i les pensions. El
Departament de Benestar i Família ha
treballat perquè la Llei contribueixi a
disminuir les desigualtats socials a
Catalunya i garanteixi una qualitat de
vida digna per a tota la ciutadania.

D’entrada, s’elimina el filtre de la
renda per garantir que cap persona
que ho necessiti es quedi al marge de

la xarxa de serveis socials. Un cop
entri en vigor la norma, s’analitzaran
totes les sol·licituds i només es tindrà
en compte la renda després, en el mo-
ment de fixar o no el copagament del
servei en funció dels ingressos de la
persona usuària. No es tindrà en
compte en cap cas, com es feia fins ara,
la renda dels familiars. D’aquesta
manera s’obre la xarxa de serveis so-
cials a les rendes mitjanes que, amb la
Llei actual i la limitació de la renda
per accedir-hi, no podien arribar als
serveis públics ni pagar-se els privats.

Una altra qüestió és el fet que totes
les persones i famílies que vagin als
serveis socials tindran assignat un
professional de referència que els ori-
entarà en totes les gestions que neces-
sitin i els avisarà quan hagin de fer un
nou tràmit o hagi entrat en vigor una
nova ajuda o servei.

D’altra banda, les persones amb
greu dependència física podran triar
entre seguir vivint a casa seva amb ajut
professional a domicili, viure en un
centre residencial, o bé disposar d’un
assistent personal que li faciliti l’orga-

nització de la seva vida.
En aquest sentit, l’assis-
tent personal per a les
persones adultes amb
alta discapacitat física
representa una opció
alternativa als serveis
institucionalitzats (resi-
dències, centres de dia,
i també l’ajuda a domi-
cili) per facilitar la lli-
bertat d’elecció i la vida
independent. La pròpia
persona (amb finança-
ment públic) contracta
una persona per aju-
dar-la en moltes activi-
tats de la vida diària.
Aquesta opció té un
important pes econò-
mic i de generació
d’ocupació. Serà l’únic
servei social en què la
mateixa persona usuà-
ria serà l’empresària
(formadora i
contractadora) del pro-
fessional que treballi en
serveis socials. L’objec-
tiu per al 2008 és que un
30% de les persones de
18 a 64 anys amb
discapacitat física i alta

dependència que viuen al domicili
puguin optar-hi, amb una mitjana de
8 hores setmanals.

La Llei, doncs, adapta les polítiques
de serveis socials als canvis que s’han
produït en els darrers anys i als que
vindran. La prestació de serveis en
l’àmbit social ha d’anar acompanya-
da de l’augment del nivell de cober-
tures. El dret a rebre aquestes presta-
cions ha de ser universal i els serveis,
prou àgils i moderns per garantir la
cohesió social del país. Hem anat po-
sant les eines en aquests dos anys i
escaig per fer-ho possible: Programa
d’atenció a la dependència i suport a
la vida autònoma amb el Departa-
ment de Salut, programació territori-
al dels serveis especialitzats, incre-
ment dels recursos del Departament,
compromís financer amb el món lo-
cal, Llei de serveis socials... Hem anat
falcant un camí que encara és molt
llarg per arribar als estàndards euro-
peus, però no hi haurà marxa enrere,
estigueu-ne segurs.

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

La Llei de Serveis Socials
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ASEM-Catalunya ha participado en la décima
reunión de la Societat Catalana de Neurologia

Celebrada la asamblea anual de socios

Del 16/03/03 AL 18/03/2006 se cele-
bró como cada año el Congreso de la
Sociedad Catalana de Neurología, en
Vandellós (Tarragona), donde Asem
Catalunya tuvo una mesa de informa-
ción sobre nuestras enfermedades y
actividades de nuestra Asociación.

En el congreso se habló sobre en-
fermedades neuromusculares ya que
hubo tres conferencias sobre nuestras
patologías, tanto en la sesión del vier-
nes cómo en la del sábado.

Agradecemos a la SCN, el apoyo
que recibimos años tras año, para po-
der estar presentes en este Congreso
y así  informar a los especialistas y es-
tudiantes que acuden al mismo, sobre
la necesidad de que deriven a sus pa-
cientes a la Asociación.

Maria Teresa Baltà Mª Teresa Baltà asistió en representación de ASEM Catalunya.

Todos los puntos se aprobaron por unanimidad, entre ellos los nuevos miembros de la junta

Unos 20 socios asistieron a la asam-
blea anual que se celebró el pasado 8
de abril en el Hotel d’Entitats Can
Guardiola. El acto empezó con la
aprobación por unanimidad de la úl-
tima acta y de la memoria del año
2005. Este documento recopila la in-
formación y los actos más destacados
del pasado año. En resumen, «un tra-
bajo que se ha hecho bien», según el
presidente, Juan José Moro. Algunos
de los datos son las 143 entrevistas
individuales o las 1.872 llamadas te-
lefónicas atendidas, además de la
creación de nuevos grupos, la partici-
pación en actos como la Marató de
TV3, o la publiación del Manual.

También se aprobaron las cuentas
generales del año 2005, que acabó con
un superávit de 1.085,77 euros. En lo
que hace referencia al presupuesto
previsto para este año, ASEM-
Catalunya prevé tener unos gastos de
casi 10.000 euros más que el año pa-
sado. Si bien la asociación no tendrá
que destinar nada al arrendamiento
del local ni a la amortización de la fur-
goneta, sí que se produce un aumen-
to de la partida destinada a los servi-
cios profesionales, sueldos y seguri-
dad social. En cambio, de reducen las

A la asamblea asistieron un total de 23 personas.

cantidades asignadas al gasoil para la
furgoneta y a la gratificación para las
colaboraciones, entre otros. Por últi-
mo, en los ingresos se aprueba por
unanimidad que la cuota mínima de
socio aumente de 40 a 50 euros anua-
les.

Nueva junta
En la asamblea también se dio cuenta
de las nuevas incorporaciones a la jun-

ta. Juan José Moro sigue siendo el pre-
sidente pero Maria Teresa Pereira es
la nueva vicepresidenta; Mónica
Breitman, la tesorera; y Mª Teresa
Baltà, la secretaria. Los vocales de la
nueva junta son Luis García, Marga-
rita Alonso, Juan Caballero, Nacho
Urzurun, Toni Guerrero y Francesc
Botella. Los miembros presentes fir-
maron que iniciaban la nueva etapa
con ilusión y con ganas de trabajar.



ASEM-Catalunya Lligam  - Abril de 2.006

8

La vida asociativa es muy compleja, muy productiva, aun-
que a veces éste sea un trabajo invisible y no pocas veces un
trabajo incomprendido. Esta sería la historia de la lucha por
la fisioterapia domiciliaria. Para bien de todos, hagamos
historia. Todo comenzó cuando un papá, el señor Toni Ca-
ballero solicita y consigue la fisoterapia domiciliaria para
su hijo Toni. Y como todo lo personal es político, el señor
Caballero dio una dimensión social a su logro. ¿Si la
fisioterapia es beneficiosa y posible para mi hijo, por que
no lo ha ser para las demás personas con enfermedad
neuromuscular?

Traspasó esta reflexión a Asem Catalunya y apoyado por
un grupo de padres “empapelaron “ la sede del Servei Català
de la Salut, reivindicando la fisioterapia domiciliaria para
todas las personas con enfermedad neuromuscular. Esta-
ban aplicando la ciencia social cuando nos dice que: para
conseguir la resolución de los problemas y que las adminis-
traciones implementen las medidas necesarias para su re-
solución, hay que dar a los problemas personales una di-
mensión social creando un problema social.

La fisioterapia había pasado de ser un problema perso-
nal a ser un problema social que generó una acción
reivindicativa. Como respuesta a esta presión, los respon-
sables del CatSalut se comprometieron a poner en marcha
una experiencia piloto, de fisioterapia domiciliaria en la
Región Sanitaria Costa de Ponent, que comprende entre
otras las comarcas del Alt Penedes,  L’Anoia, Baix Llobregat,
Barcelonès i el Garraf. Pero había que llegar mas allá; había
que conseguir por el camino de los hechos que TODAS las
personas con enfermedad neuromuscular se beneficiaran
de éste, único tratamiento.

Había que volver a la secuencia inicial, plantear el pro-
blema personal, darle una dimensión social y hacer aflorar
el problema social. Y así, desde Asem Catalunya se dio el
mensaje a todos los socios que solicitaran la fisioterapia:
esta solicitud estaba avalada por el especialista, bien neu-
rólogo, bien rehabilitador, porque era un hecho ineludible
el que “el único tratamiento del que disponíamos las perso-
nas con enfermedad neuromuscular era la fisioterapia“. Des-
de todas las instancias médicas se nos aconsejaba la
fisioterapia. “Es muy importante”, nos decían. Pero, no obs-
tante, este recurso sanitario no estaba contemplado en las
prestaciones del CatSalut.

Este proceso de implicación personal de todos y cada
uno de los socios no estuvo exento de incomprensiones, y
como en todo proceso de transformación y de compromiso
personal algún socio dirigía sus críticas y exigía responsa-
bilidades a la asociación, no entendiendo que era a la admi-
nistración a la que teníamos que arrancarle el compromiso
de atender nuestras peticiones. Salvo estas incomprensiones,
desde la asociación se consiguió generar una dinámica de
solicitudes masivas del servicio de fisoterapia.

Solicitudes que se tramitaban adjuntando una carta de
Asem Catalunya (ver imagen). Cuando estas solicitudes no
eran contestadas, o lo eran en sentido negativo, desde la
asociación se tramitaba una queja al la Dirección de la Re-
gión Sanitaria correspondiente. Creo que por aquel enton-
ces casi todas las regiones sanitarias recibieron quejas (ver

imagen). Pero no sólo nos confirmábamos con la queja por
escrito sino que también manteníamos entrevistas con los
responsables de las regiones sanitarias a través de llama-
das telefónicas larguísimas; entrevistas más o menos pláci-
das con los responsables del Catsalut e incluso con el
Conseller. Un trabajo arduo, invisible, no siempre fácil,  pero
que al final ha comportado un beneficio personal inestima-
ble para las personas con enfermedad neuromuscular.

Así que al final conseguimos un compromiso verbal de
los responsables de Catsalut de que tendríamos las 100 se-
siones de fisioterapia anuales. De nuevo, aplicamos las teo-
rías de las ciencias sociales y divulgamos a bombo y plati-
llo este compromiso verbal. Era una manera de aplicar la
estrategia del hecho consumado. En este momento se pro-
duce el cambio político en el govern de la Generalitat. Era
un momento de incertidumbre: ¿el nuevo equipo manten-
dría este compromiso? Pero no le íbamos a dar la oportuni-
dad de cuestionárselo. De inmediato, reunión con los ac-
tuales responsables y con la Consellera, y en estas reunio-
nes nos manteníamos firmes en el postulado de que la
fisoterapia continuada no tenia vuelta a atrás.

Mientras, por supuesto, seguíamos con nuestra estrate-
gia de solicitud, respuesta, protesta. Creando un clima so-
cial propicio y manteniendo que la fisoterapia era para no-

Todo lo personal es políti
historia de una reivindicación y el logro de la f
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Hace más de siete años diversos medios de comunicación
se hacían eco de una noticia: «Denunciat un cas massiu de
desatenció médica a la comarcca» (L’Hora del Garraf, 19
de febero de 1999) y «Los enfermos de distrofia muscular
acusan a Sanidad de negarles el tratamiento» (El País, 1 de
marzo de 1999).

En aquel momento era difícil pensar que los enfermos
neuromusculares podrían conseguir una media de 100 se-
siones anuales de fisioterapia. Hubo que esperar dos años
para que la Generalitat ofreciera 20 sesiones, un camino
duro. A Toni Caballero se le tienen que atribuir parte de
los méritos. En aquel momento era ya socio de ASEM-
Catalunya y también miembro de la junta y solicitó a la
administración el servicio de fisioterapia para su hijo. Poco
después consiguió el compromiso de que todos los niños
afectados por Duchenne participarían en un proyecto pi-
loto en la Costa de Ponent. Fue entonces cuando desde la
asociación se envió una carta a todos los socios en la que
proponía que solicitasen el servicio. En aquel momento se
inició una larga campaña para conseguirlo y fue así, gra-
cias al apoyo de los médicos, que consideraban que la
fisioterapia era importantísima para los enfermos
neuromusculares. Ahora, el Plan de Rehabilitación que la
Generalitat tiene previsto aprovar en breve contempla una
media de 100 sesiones anuales para las personas afectadas
por enfermedades neuromusculares. A partir de este ve-
rano, las personas podrán pedir a los profesionales que
cursen su petición
y, si es aceptada, se
iniciará el proceso.
En estos momen-
tos se está valoran-
do qué empresa
empresa será la
adjudicataria de la
gestión de los ser-
vicios de rehabili-
tación y logopedia.

Una media de 100
sesiones de fisioterapia

tico, o la
a fisioterapia por procesos

sotros algo irrenunciable. Coincidiendo con la Fira del
Minusval en Lleida organizamos una conferencia que titu-
lamos «La fisioterapia, un bé, un dret», manifestando sin
ambigüedades nuestras posiciones.

Finalmente, en el Plan de Rehabilitación de Catalunya, y
en los pliegos de condiciones técnicas, se contempla la
fisoterapia continuada: 100 sesiones anuales para las per-
sonas con enfermedad neuromuscular. Pero no se acaba aquí
la historia, ya que todo proceso administrativo de conce-
sión de Servicio lleva implícito una serie de desajustes que
con toda probabilidad nos afectarán. Y si la experiencia es
un grado, todo la experiencia acumulada en este tiempo de
reivindicación nos ha de servir para lograr la solución a es-
tos previsibles desajustes en un corto espacio de tiempo.

No es el momento aún de pensar que todo esta conse-
guido sino de volver a la alerta para que nada quede por
conseguir. Y sólo conseguiremos dar respuesta a las necesi-
dades personales si logramos darles una dimensión social.
La fisioterapia como prestación continuada de CatSalut la
hemos conseguido entre todos. Todos hemos sido necesa-
rios, todos somos protagonistas del cambio, todos somos
vencedores y todos hemos de convenir que TODO LO PER-
SONAL, ES POLÍTICO.

María Ramos Miranda
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En qué punto se encuentra el concur-
so para la gestión de los servicios de
rehabilitación domiciliaria, ambu-
latoria y logopedia?
El 20 de enero se hizo la sesión pública
y lo que marca la ley es que haya 90
días para valorar todas las ofertas.
Ahora estamos valorándolas para ha-
cer una propuesta de adjudicación.
Según los datos del 2004, el Plan de
Rehabilitación incrementa un 30% la
actividad y el importe económico un
56,3%. La mayoría del aumento va des-
tinado a la rehabilitación domiciliaria,
que es más cara que la ambulatoria. En
conjunto son casi 47 millones de euros
los que se dedican a rehabilitación

Se han presentado muchas empresas?
Más de 40 empresas diferentes. Algu-
nas se han quedado fuera porque no
cumplían con los criterios de
estándares de calidad.

Qué tipo de empresas ofrecerán el ser-
vicio?
La red pública y la empresa que no
pertenezca a ella sale a concurso. De
los 260.000 procesos, los que van a con-
curso son 117.000. En la rehabilitación
de Cataluña, para hacer la provisión
se ha de contar primero con las enti-
dades propias como l’Institut Català de
la Salut (ICS), los hospitales de la Xarxa
d’Hospitals d’Utilitat Pública (XHUP)
y con otros centros que se pueden con-
certar directamente y no hace
falta que vayan a concurso.
Sólo va aquella actividad que
no puede ser asumida por la
red pública. El concurso es
sólo una parte del Plan de Re-
habilitación.

En qué zonas es competencia de la red
pública y en qué otras se han convo-
cado lotes a concurso?
Por ejemplo, en Lleida no ha salido
ningún lote de concurso porque allí lo
hace la empresa pública, el SCS, que
lo puede asumir. Entre el ICS, los hos-
pitales de la XHUP y la empresa pú-
blica que hay en Tarragona lo cubren,
mientras que en las Terres de l’Ebre
sólo hay un lote de concurso para la
Terra Alta porque el resto lo están ha-
ciendo entre los hospitales de Mora y
Tortosa, el ICS y empresas públicas
municipales. Otro lote cubre el Pallars

Sobirà, el Pallars Jussà y Alta
Ribagorça. En el Alt Urgell, lo hace el
mismo hospital de la Seu y en la
Cerdanya, el de Puigcerdà. Y en la re-
gión de Barcelona, donde está todo
muy concentrado, son 27 lotes.

Con esta distribución se soluciona el
problema de desigualdad en la cober-
tura del territorio?
Partimos de una situación actual don-
de no todo el territorio de Catalunya
tiene la misma oferta de servicios. Al-
gunas zonas no tienen rehabilitación
domiciliaria o logopedia. Existe esta
desigualdad. También, casi por regla
general, quien hace la ambulatoria, la
logopedia y la domiciliaria suelen ser
empresas diferentes, cuando hay per-
sonas que necesitan un abordaje inte-
gral. Si hay tres proveedores diferen-
tes existe desfase y lo que hemos in-
tentado es que quien haga la rehabili-
tación lo haga todo. Hay que adaptar
el criterio general al territorio concre-
to donde a lo mejor no hay posibilidad
de que quien esté haciendo la
ambulatoria haga también la domici-
liaria y hay que buscar otras fórmulas.

Sea la fórmula que sea, se atenderán
totalmente y de igual manera a las
personas con enfermedad
neuromuscular de todo Cataluña?
La idea es dar cobertura a las zonas
donde no había nada de rehabilitación

domiciliaria, que oscila entre el 95% de
la región de Lleida al 0% en la del Piri-
neo. Es decir, la propuesta es cubrir el
100% del territorio. No podemos man-
tener inequidades en los ciudadanos
en función de donde residen. A una
misma necesidad sanitaria hay que
intentar dar una respuesta mínima
igual para todos los ciudadanos. A esto
se suma el hecho de que quien haga la
domiciliaria haga también la
ambulatoria y la logopedia. Se asegu-
ra la coordinación y la atención trans-
versal del ciudadano. Además, con el
nuevo sistema de pago a través de pro-

ceso, intentando agregar las zonas de
acuerdo con otros proyectos del
Departament de Salut, como los futu-
ros gobiernos territoriales de salud, te-
nemos que intentar que la provisión se
adapte al territorio porque va a facili-

tar un poco la gestión futura,
incluyendo además la rehabi-
litación domiciliaria y
ambulatoria para las enferme-
dades respiratorias crónicas y
para las neuromusculares con
un grado elevado de
discapacidad.

Cada criterio dependerá también del
tipo de miopatía de la persona.
Hemos intentado definir bien cuales
son las prestaciones que entran dentro
del catálogo de solicitud de rehabilita-
ción, incluyendo nuevas indicaciones
que no significa que no se estuvieran
haciendo pero sí se llevaban a cabo de
forma desigual o muy puntual. Hay un
tercer apartado que se sale fuera del
resto de rehabilitación porque es dife-
rente. El resto tienen un inicio y un fi-
nal. En el caso de los neuromusculares
con gran discapacidad, su rehabilita-

«No podemos mantener inequidades en los 

El doctor Daniel Fernández, en su despacho del Servei Català de la Salu

ENTREVISTA: Doctor Daniel Fernández

“La idea es dar cobertura a las zonas donde
no había nada de rehabilitación domiciliaria,

que oscila entre el 95% de la región de
Lleida i el 0% en la del Pirineo”
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ción a domicilio es un proceso cróni-
co. Si esa persona está durante un año
recibiéndola, hablamos entorno a las
100 sesiones anuales. Cada caso indi-
vidual y dependerá de la prescripción
de los profesionales. Una persona pue-
de tener suficiente con 50 se-
siones y otros con 120. La di-
ferencia está en que cuando
se termina el año empieza el
otro y hay que continuar con
más sesiones y, en el resto de
casos, hay un final fijado. Es
un proceso totalmente dife-
rente.

La media de sesiones de las personas
con enfermedad neuromuscular es de
100, superior al resto.
No es lo mismo hablar de 20 sesiones,
como hasta ahora, que hablar de 100.
Este número es una media y los casos
son individualizados. Cada uno es
como es y cada circunstancia es dife-
rente. Uno puede hacer 50 sesiones y
otro 150. Entre los dos hacen una me-
dia de 100. Aquí también es fundamen-
tal el papel de los cuidadores habitua-
les y del propio enfermo, que dentro

de una rehabilitación domiciliaria han
de ser educados para ayudar. No de-
beríamos caer en que como ahora va a
venir un fisioterapeuta no hay que ha-
cer cambios posturales o ayudar a que
pueda expectorar mejor... Todo eso se
ha de continuar haciendo.

La cantidad de sesiones se diferen-
cian por niveles. En qué consisten?
En las tarifas lo que se ha hecho es
agrupar. No es lo mismo hacer una re-
habilitación ambulatoria de alguien
con problemas de rodilla que alguien
que haya tenido un ictus que le haya
afectado al habla. Esa complejidad se
diferencia y hay niveles de tarifa en
función del proceso que se atiende: en
ambulatoria hay 4 niveles y en domi-
ciliaria hay 5, porque a parte de los 4
hay otro nivel, el del enfermo
neuromuscular con gran discapacidad
a domicilio. Es tal la complejidad y el
nivel de sesiones que se requiere que
justifica un único nivel. Además, hay
4 zonas diferentes de tarifas, desde una
zona más urbana a una más aislada.
No es lo mismo hacer domiciliaria en
el Pirineo que en Barcelona ciudad. Esa
diferencia de coste, porque hay un des-
plazamiento del fisioterapeuta y tiem-
po del profesional para hacer una aten-
ción. La logopedia también recoge 4
niveles de tarifas en función de la com-
plejidad.

Qué patrones se han seguido para
aplicar estos criterios?
Si vamos a extender nuevas indicacio-
nes de rehabilitación hemos de fijar
cuales son los criterios de rehabilita-
ción, de exclusión de esa rehabilitación,
cuáles son los circuitos para hacer la
prescripción y quien puede prescribir.
Un grupo de expertos, tanto médicos
como fisioterapeutas y logopedas,
consensúan cuales son estos criterios
de inclusión o exclusión. Este trabajo
se está haciendo en paralelo para que
cuando durante este 2006 esté el tra-
bajo hecho y se sepa quien puede pe-

dir, por ejemplo, que se haga rehabili-
tación domiciliaria a un enfermo
neuromuscular con gran discapacidad.

Qué significa “gran discapacidad”?
Lo tienen que definir las personas que
van a prescribir cual es el concepto que
van a utilizar para intentar por lo me-
nos que sea homogéneo. Luego hay la
variabilidad de cada persona, pero
debemos intentar que sea lo más ho-
mogéneo posible.

Se conocen qué enfermedades serán
incluidas en estos criterios? Por ejem-
plo, lo estarán las de Duchenne y
facio?
Yo he de suponer que sí, que son crite-
rios de inclusión, siempre y cuando
cumplan también con el criterio de
gran discapacidad. No es un hombro
doloroso, son enfermos que tenemos
que intentar que en la medida de lo
posible mejoren su calidad de vida.
También pueden tener agudizaciones
(problemas respiratorios) y esto no sig-
nifica que si en un momento determi-
nado alguien que no cumple los crite-
rios de gran discapacidad para ser
atendido no reciba luego la atención
que requiera con una agudización. Es
decir, si los expertos fijan criterios para
ser incluidos en el grupo de rehabili-
tación a domicilio por ser un enfermo
neuromuscular con gran discapacidad,
puede que en un primer momento no

cumpla los criterios pero si en
otro momento tiene una agudi-
zación de su proceso y requie-
re una rehabilitación respirato-
ria a domicilio por supuesto la
va a tener.

Cuando se podrá empezar a
solicitar el servicio de rehabilitación?
Cuando el facultativo que lleve el con-
trol de su proceso considere que el en-
fermo cumple los requisitos será cuan-
do lo prescriba, es un criterio faculta-
tivo y no del enfermo.

Cuál es el calendario establecido?
Durante este año 2006 posiblemente
antes del verano estará listo. Hay que
adjudicar el concurso  y se tiene que
poner en marcha todo. Las indicacio-
nes de los grupos, para que sean efec-
tivas en todo el territorio, hay que ha-
cer la discusión adecuada.

os ciudadanos en función de donde residen»

la Salut.

“El número de 100 sesiones es una media.
Alguien puede hacer 50 y otro 150, pero

entre los dos harán 100. Cada uno es como
es y cada circuntancia es diferente”
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Beneficis dels exercicis en el mitjà
aquàtic per a les persones afectades

per una malaltia neuromuscular
El passat 1 de març, ASEM-Catalunya
va presentar un projecte sobre exerci-
cis a les piscines al Departament de
Salut, a la Direcció d’Estratègia i Co-
ordinació, i ha despertat molt
d’interés però estem a l’espera del
pronunciament final de la Generali-
tat. La síntesi del projecte és que els
exercicis en un mitjà aquàtic benefici-
en clarament aquelles persones afec-
tades per una malaltia neuromuscular,
que veuen com progressivament min-
ven les seves facultats físiques.

Actualment, la medicina no ha
trobat cap tipus de tractament que
pugui aturar el procés, però sí que s’ha
comprovat que l’exercici aquàtic pro-
picia el manteniment del to muscular,
disminueix els efectes provocats per
la manca de mobilitat, activa els
òrgans interns i permet mantenir
l’estabilització gravitatòria i la
verticalitat.

Els exercicis de tipus moderat són
recomanats pels especialistes en
aquestes malalties. El mitjà aquàtic és

OBJECTIUS DE L’EXERCICI AQUÀTIC

L’objectiu general de l’exercici aquàtic és facilitar la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per
una malaltia crònica de tipus muscular. Però l’activitat a la piscina també genera d’altres objectius específics.

Objecius específics:

1. Facilitar la realització per part de les persones
afectaces dels exercicis de manteniment del to mus-
cular en piscines.

2. Millorar el flux sanguini, evitant el problema comú
de retenció de líquids i falta de retorn del flux san-
guini.

3. Augment del flux sanguini epidèrmic, afavoridor
del manteniment de la sensibilitat cutània prevenint,
a més, altres accidents per falta de sensibilitat a la
pell.

4. Alliberament de la pressió articular. La contínua
posició d’estar asseguts fa malbé les caderes, la co-
lumna, etcètera.

5. Estabilització gravitatòria.

6. Exercicis de verticalitat. En moltíssims casos és en
tan sols el mitjà aquàtic on les persones amb malalti-
es neuromusculars es poden posar dretes.

7. Activació de la musculatura estabilitzadora profun-
da.

8. Treballs de resistència muscular variable.

9. Descompressió dels òrgans interns, facilitant el tràn-
sit intestinal i l’activació del cor i dels pulmons.

Aquest són només alguns dels beneficis dels exerci-
cis de piscina que recomana ASEM Catalunya als afec-
tats per una malaltia neuromuscular.

ideal per tal de fer aquests exercicis,
que proporcionen un considerable
benestar fisiològic però, a més, com-

porta uns indubtables beneficis psico-
socials, propiciant en suma un aug-
ment de la qualitat de vida.

Els exercicis permeten activar la musculatura.
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El gener del 2006 va sortir publicat en
aquesta revista d’Asem-Catalunya el
projecte “Cuidar amb suport”
elaborat per la Fundació Espai Salut
juntament amb un conveni de
col·laboració amb la Fundació “la
Caixa”. En ell hi participen un total
de 15 famílies i 6 d’elles són de
l’associació.

Aprofitant les possibilitats que
ofereixen les noves tecnologies, aquest
projecte vol incorporar als domicilis
dels pacients amb malalties
neurodegeneratives amb determinats
nivells de dependència, dispositius i
progra-
m e s
i n f o r -
m à t i c s
orientats
a facili-
tar i po-
tenciar
l e s
actuacions terapèutiques i de cura .
Amb això es pretén, alhora, millorar i
incrementar l’accés dels cuidadors a
continguts dissenyats especialment
per rebre formació i informació adient
que els ajudi a prendre decisions so-
bre la manera més idònia de tenir
cura, tant de la persona dependent
com d’ells mateixos i si la persona que
pateix la malaltia té algun tipus de
trastorn cognitiu pugui treballar
aspectes relacionats amb l’estimulació
de les funcions com són la memòria,
l’atenció, el llenguatge, etc.

Els objectius d’aquest projecte són
els de millorar la qualitat de vida tant
de la persona dependent com del cui-
dador informal, disminuir l’impacte
dels factors estressants sobre el cuida-
dor i aconseguir que la persona
dependent amb alteracions cognitives
pugui accedir des del seu domicili a
programes terapèutics dissenyats so-

bre una base multimèdia i
particularitzats segons les seves
capacitats de resposta.

Per la seva posada en marxa ha
estat bàsica la col·laboració que des de
l’associació Asem Catalunya ens han
donat. Tal i com varen planificar el pri-
mer són les visites als domicilis de les
famílies, que s’han iniciat aquest mes
de març, amb l’objectiu de identificar
les necessitats dels participants per
donar resposta a les necessitats con-
cretes de cada nucli familiar.

Les visites les estan realitzant
l’Elena Pujol (logopèda) que valora les

p o s s i -
bilitats
d’esti-
m u -
l a c i ó
cogni-
t i v a
(memò-
r i a ,

atenció, coordinació, etc. I la Matilde
Ortega (fisioterapeuta) que valora el
nivell funcional, la carrega del cuida-
dor i les possibilitats d’ajuts per
l’autonomia, mitjançant unes entre-
vistes directes i una pràctica “in situ”.

Amb tot fer palès, que les visites
domiciliaries estan sent francament
motivadores, tant pel gran nivell de
participació de totes les famílies, fins
ara escollides, com per el entusiasme
que estant posant en el projecte.

Esperem que més famílies es
puguin beneficiar d’aquest projecte de
“Cuidar amb Suport” que posem en
marxa des d’Espai Salut.
Agrair doncs portar a terme aquesta
experiència que pensem és una
oportunitat de coneixement per
ambdues parts. Fins aviat!!!!!

Matilde Ortega
Fisioterapeuta

Sis de les quinze famílies
que participen al projecte
«Cuidar amb suport»
són d’ASEM-Catalunya

Matilde Ortega, de Fisiogestión, explica com
està funcionant l’experiència

“Per la posada en marxa del projecte
‘Cuidar amb suport’, de la Fundació Espai

Salut juntament amb la Fundació La
Caixa, ha estat bàsica la col·laboració que

des d’ASEM Catalunya se’ns ha donat”

Els discapacitats de
les zones rurals es
troben en situació de
«pluridesaventatge»

Segons un estudi sociològic promogut
pel Comitè Espanyol de Represen-
tants de Persones amb Discapacitat
(CERMI), les persones amb discapa-
citat que resideixen a les zones rurals
es troben en una situació de «pluri-
desaventatge». L’estudi constata que
viure al medi rural comporta una sè-
rie de dificultats afegides: es reben
menys recursos de formació
ocupacional, la no escolarització dels
nens d’entre 6 i 15 anys és més del do-
ble que a les ciutats i la diferència en-
tre el percentatge de dones sense es-
tudis entre les zones urbanes i les ru-
rals és del 10%, entre d’altres. A més,
l’estudi afirma que les persones que
viuen a un entorn rural es veuen en la
necessitat d’utilitzar amb una major
freqüència el trasport sanitari (10 dies
més per any).

L’estudi ofereix unes línies d’acció
per a la millora de la qualitat de vida
d’aquestes persones, una aproximació
inicial sobre un món que no sol estar
present als discursos polítics ni en el
de les grans manifestacions de
l’Administració, segons els autors.

Assignatura sobre
«Accessibilitat i
Projecte Sostenible»
Per primer cop a Espanya, els estudi-
ants de segon cicle d’Arquitectura de
la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) estudien des del pas-
sat mes de febrer l’assignatura “Ac-
cessibilitat i Projecte Sostenible”, a tra-
vés de la qual s’expliquen i visiten
projectes i obres en les què l’accessi-
bilitat és un dels factors primordials.
Aquesta iniciativa pionera està coor-
dinada per l’arquitecte Enrique Rovi-
ra-Beleta, autor del Llibre Blanc de
l’Accessibilitat i bon coneixedor de les
barreres físiques i arquitectòniques, ja
que es desplaça en cadira de rodes. El
projecte pretén que l’accessibilitat no
es vegi com una sèrie de normes
restricives en contra del disseny.
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El Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat i la
Federació Catalana de Caixes
d’Estalvis han constituït una Comissió
tècnica per coordinar les accions en
matèria de dependència. L’organisme
està format per representants dels
departaments d’Economia i Finances,
Salut, i Benestar i Família i els
directors de l’obra social de les deu
caixes d’estalvis catalanes. La finalitat
és impulsar accions coordinades i
conjuntes en matèria de serveis
d’atenció a la dependència i compar-
tir projectes mutus que persegueixin
la millora de la qualitat de vida de les
persones dependents.

Aquesta Comissió s’ha creat en el
si de la Comissió Mixta Generalitat-
Federació Catalana de Caixes
d’Estalvis que té per objectiu exami-
nar i informar sobre les línies
orientadores en matèria d’obra social
i estudiar temes estratègics per a
l’economia i el sector de les caixes. La
creació d’ambdues comissions
s’emmarca en el compromís del
govern català de mantenir
l’autonomia i la independència
d’aquestes entitats i de consensuar
amb elles qualsevol decisió que les
afecti.

La constitució de la Comissió
tècnica de la dependència es va deci-
dir durant l’última reunió de la
Comissió Mixta celebrada a finals del
passat any. Segons explica el Secretari
d’Economia de la Generalitat, Andreu
Morillas, la creació d’aquesta
Comissió tècnica respon a la voluntat
del govern de donar resposta a una
de les demandes socials que s’ha
incrementat més durant els darrers
anys com són el serveis a les persones
en situació de dependència. “Aquesta
és una necessitat sentida del país
com a prioritària que requereix una
garantia de recerca d’eficiència per
part de les institucions i una
concentració d’esforços per
aconseguir-la”, ha explicat Andreu
Morillas.

En aquest sentit, i donat que
l’atenció a la dependència és una de
les activitats de l’obra social de les
caixes, les deu entitats financeres i la
Generalitat han creat aquesta comissió
que, entre altres funcions, haurà
d’identificar les actuacions i les
previsions que en matèria de
dependència realitzen les caixes
d’estalvis. També haurà de conèixer
els objectius de l’Administració cata-
lana en aquest àmbit i, a partir d’aquí,

establirà propostes concretes de
col·laboració entre la Generalitat i la
Federació en aquesta matèria.

A banda del Secretari d’Economia
de la Generalitat, Andreu Morillas,
també formen part de la Comissió
tècnica de la dependència: el secretari
general de Benestar i Família, Antoni
Segarra; el director de l’ICASS, Martí
Masferrer; el director del CatSalut,
Carles Manté; el director general de
Política Financera i Assegurances,
Miquel Salazar; el vicesecretari de la
Federació Catalana de Caixes
d’Estalvis, Antoni Millet; el director
executiu de l’Obra Social (OBS) de La
Caixa, Josep Francesc de Conrado; el
director de l’OBS de Caixa
Catalunya, Miquel Perdiguer; la di-
rectora de l’OBS de Caixa Girona,
Marta Franch; el cap de comunicació
i OBS de Caixa Laietana, Ricard Na-
varro; el secretari general de Caixa de
Manlleu, Jordi Espona; la directora
de l’OBS de Caixa Manresa, Marta
Lacambra; el director de l’OBS de
Caixa Penedès, Josep Francesc Cor-
tés; el director de l’OBS de Caixa
Sabadell, Fermí Pons; el director de
l’OBS de Caixa de Tarragona, Xavier
Bas; i el cap de l’OBS de Caixa
Terrassa, Maria Cardellach.

La Generalitat i deu bancs han creat
la comissió tècnica de la dependència
Entre d’altres funcions, el nou organisme haurà d’identificar les actuacions i les
previsions que en matèria de dependència realitzen les caixes d’estalvis

La primera reunió de la comissió va tenir lloc el passat mes de desembre.
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LLIBRE BLANC

ASEM-Catalunya està elaborant el Llibre Blanc de
l’Associació. L’objectiu d’aquesta iniciativa és, en
primer lloc, conèixer les necessitats dels socis, si
estan cobertes o no i qui és l’encarregat de cobrir-
les. L’objectiu final és saber a què s’enfronten les
persones que pateixen una malaltia neuromuscular
en la seva vida diària, quines són les dificultats que
es troben i quines noves necessitats presenten.

D’altra banda, ASEM-Catalunya també vol va-
lorar el grau de satisfacció dels associats amb la
pròpia entitat i els seus professionals per tal de
poder millorar l’atenció i augmentar la participació
directa dels mateixos.

Per dur a terme la recollida de dades per a
realitzar l’estudi s’utilitzarà el mètode de
l’enquesta. En tots els casos que sigui possible, el
qüestionari es farà de manera presencial i, en el cas
que no sigui possible, de forma telefònica o postal.
A més de les dades personals, l’enquesta inclou
preguntes com si el soci coneix les activitats que
organitza ASEM-Catalunya, si és usuari de Serveis
Socials, si rep algun tractament de fisioterapia, en
què treballa i si al lloc de feina existeixen barreres
arquitectòniques o quin tipus de transport utilitza
normalment, entre d’altres aspectes.

L’associació proposarà a tots els socis que
participin en l’estudi per tal d’obtenir el màxim de
dades possibles. Això sí, la participació ha de ser
totalment voluntària i, per tant, es preveu que el
nombre final de participants sigui inferior al de
socis.

Amb aquest Llibre Blanc, ASEM-Catalunya
pretén donar veu a totes aquelles persones que
pateixen malalties neuromusculars i fer sortir a la
llum quines són les dificultats a les quals
s’enfronten en la seva vida quotidiana. El projecte
permetrà mostrar aquests obstacles a tota la societat
i als estaments públics i detectar totes les necessitats
que no són cobertes per tal de trobar mecanismes
de cobertura i aconseguir la màxima qualitat de
vida dels socis.

SESSIONS PARTICIPATIVES
FORMATIVES

Benvolguts socis/es.

El motiu de la present és informar-vos que l’Associació
Catalana de Malalties Neuromusculars portarà a terme un
seminari de formació Psicosocial. Adquisició d’habilitats
en grup: lideratge, direcció i participació, obert a totes les
persones associades, els treballadors i els membres de la
Junta Directiva, per tal d’adquirir aprenentatge mitjançant
l’experiència de Grup.

Es pretén assolir un aprofundiment en la cultura de la
nostra associació i promoure la participació de totes les
persones associades perquè utilitzin la seva responsabilitat
i autoritat en millorar la nostra organització. És evident
que aquesta formació ha de fer-nos forts en el sentiment
de pertànyer a Asem Catalunya.

Gràcies a les gestions realitzades des de gerència i la
pressió d’Asem Catalunya, comptem amb els professionals
consultors grupals del Centre Pi i Molist, de Barcelona,
amb qui la nostra associació té signat un conveni de
col·laboració.

Metodologia.
El tret més característic és la metodologia basada en
l’experiència. Per això, el pes relatiu són les sessions
d’experiència pràctica. Hi ha dos nivells jeràrquics,
d’autoritat i de responsabilitat. El primer nivell està format
per la direcció a càrrec dels professors Pere Notó i José Mª
Recassens, consultors del Centre Pi i Molist i la coordinació
i administració de María Ramos, d’Asem-Catalunya. El
segon nivell està format pels participants, ja que les seves
aportacions seran les que aniran configurant els continguts
del curs.

Calendari. Dijous 4-11-18-25 Maig 2006
                    Horari de 16h a 20h

    Hotel d’Entitats Can Guardiola. C/Cuba, 2
                    Tlf. 93- 274 49 83

Aquesta és una formació finançada per Asem-Catalunya i
gratuïta per totes les persones associades. Es lliurarà
certificat d’assistència. Amb la possibilitat de convalidar
amb crèdits universitaris.

L’Associació té a la vostra disposició espais de
trobada on podrem parlar, compartir, escoltar,
ajudar i ajudar-nos; tot en un clima de solidaritat,
comprensió i empatia.

Es tracta d’uns espais on tots ens trobem al
mateix nivell, on tots ens necessitem i ens donem
suport, compartim informació i fem que entre tos,
les dificultats i oportunitats de la vida siguin més
profitoses.

Per fer realitat aquests espais de trobada,
comptem amb tots vosaltres i amb la col·laboració
dels professionals que estem al vostre costat i que
podeu trobar a ASEM-Catalunya.

Aquest és el calendari dels diferents grups:ESPAIS DE TROBADA

Distròfia de
Becker

Últim dijous
de mes

Primer
divendres

de mes

Primer dilluns
de mes

    GRUP      DIA          HORA                LLOC

18.30

16.30

17.00

19.30

Can Guardiola
93 274 49 83
93 346 90 59

Centre Pi i Molist
93 274 49 8317.30Cada 15 diesFamiliars

Pares amb
nens/nenes

petits

Últim divendres
de mes

Can Guardiola
93 274 49 83/ 93 346 90 59

Distròfia Facio
Escapulo
Humeral

Distròfia
Miotònica
d’Steinert

Can Guardiola
93 274 49 83
93 346 90 59

Can Guardiola
93 274 49 83/ 93 346 90 59
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En el marc del conveni subscrit entre
la Fundació Domicilia i ASEM
Catalunya, per la voluntat estratègi-
ca de la associació, el passat dia 8 de
febrer, vàrem despalaçar-nos fins Les
Terres del Ebre, per tal de donar una
xerrada sobre les malalties
neuromusculars i els reptes de l’aten-
ció personal.

Davant d’unes 65 persosnes a un
auditori vaig fer la presentació de la
nostra entitat: què som, què fem, qui-
nes són les nostres línies programà-
tiques per abordar després, quines
són les malalties neuromusculars i
quin és l’esperit que potencien les
persones amb aquestes malalties,
persones joves, amb ganes de lluitar,
amb projectes vitals, amb les idees
molt clares respecte el que volen i
necessiten. Persones amb dificultats
per moure’s però amb moltes capa-
citats per viure amb plenitud. Des-
prés d’aquests enquadre, i donat que
la majoria dels assistents eren perso-
nes en procés de formació, en l’art

Xerrada al Consell Comarcal de Les Terres de l’Ebre

d’atendre a les persones, vaig fer una
aproximació als perfils professionals,
a les habilitats tècniques, als valors
ètics, etcètera, que nosaltres exigim.

Tots aquests plantejaments van ser
escoltats i acollits amb molt d’inte-
rès. Es va despertar un corrent d’in-

L’Associació Catalana de Malalties
Neuromusculars, ASEM Catalunya, ha or-
ganitzat una trobada de famílies que es re-
alitzarà a “La Singlera”, una casa de colò-
nies situada a les afores de Vilanova de Sau,
els dies 13 i 14 de maig.

L’objectiu principal de la sortida és
passar un cap de setmana tots plegats, un
espai per a podent-se conèixer millor els uns
als altres, un espai per a reforçar i crear
noves amistats així com per a compartir el
dia a dia que vivim.

Aquesta trobada va dirigida a tots els
associats d’ASEM Catalunya, des d’infants,
joves i a les persones d’edat adulta. Es trac-
ta d’una iniciativa més que organitza l’as-
sociació per millorar la qualitat de vida, la
integració i el desenvolupament de les per-
sones afectades per malalties neuromus-
culars

Per a més informació, podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres als telèfons: 93
274 49 83 o 93 346 90 59.

Anna Ferrer

Trobada de
famílies al
Pantà de Sau

terès envers la nostra entitat. Els do-
cents de la sala van prendre nota dels
nostres suggeriments i les persones
en procés de formació es van mani-
festar compromeses a formar-se en
l’art d’atenció a les persones.

María Ramos

A l’acte hi van assistir unes 65 persones.
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«Barcelona en silla de ruedas» es el título del
libro que acaban de publicar Montse Serrano
e Isabel Hidalgo. Según Serrano, licenciada
en Ciencias de la Información, en las 368 pá-
ginas con las que cuenta la obra se pretende
dar un punto de vista optimista, “que cuan-
do salgas de tu casa sepas dónde puedes ir.
Es como una guía del ocio, la guía Michelín
de la silla de ruedas”.

El libro, publicado por la editorial Alba,
hace un recorrido por Barcelona y detalla los
restaurantes, alojamientos, bares, discotecas,
playas, centros de estética, gimnasios o tras-
portes más accesibles para las personas que
van en silla de ruedas. Esta guía tiene por ob-
jetivo que la persona discapacitada se mueva
sin miedo y salga a la calle a divertirse, a ha-
cer ejercicio, a pasear o a comprar. Además,
el libro cuenta con una sección dedicada ex-
clusivamente a los niños con todas las activi-
dades que se pueden realizar con ellos.

Una parte importante de la obra, según Se-
rrano, es aquella bautizada como “chollos”,
es decir, todo aquello que las personas
discapacitadas tienen a su disposición por
parte de la administración. Algunos ejemplos
(están marcados con un símbolo de una bom-
billa) son las zonas de aparcamientos libres.
Barcelona en silla de ruedas pretende, en de-
finitiva, facilitar la vida cotidiana de este co-
lectivo y la de todas las personas que tienen
algún problema de movilidad.

La Guía Michelín,
pero en silla de ruedas

«Confesiones a mi amiga
Montse», de Encarna Berdún,

también sale a la venta
La socia Encarna Berdún ha publi-
cado recientemente su primer li-
bro, «Confesiones a mi amiga
Montse», una obra de 190 páginas
que, según su autora, «narra la lu-
cha de una persona que estaba
bien y, después de un parto, se le
desarrolla una enfermedad».

Encarna Berdún tiene 50 años.
En esta obra ha querido reflejar su
lucha diaria para mantenerse feliz
y en armonía. «Es ameno porque
habla de una vida dura contada
sin odios, morbo ni rencor, muy
espitirual, que transmite mi per-

sonalidad y sensibilidad», asegu-
ra. Berdún explica que también ha
querido plasmar en este libro su
recorrido entre médicos, naturó-
patas y curanderos desde que des-
cubrió que padecía una distrofia
muscular de cintura y cómo, en los
últimos años, se ha intensificado
una sensación de paz.

La obra también intenta ense-
ñar a «abrir los ojos del alma y
descubrir que existe otro mundo
más allá del terrenal», y se puede
adquirir en la sede de ASEM-
Catalunya a un precio de 10 euros.

Montse Serrano, con «Barcelona en silla de ruedas» en sus manos.
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«Discapacidades Humanas» és una
sèrie documental que s’emet des del
passat 28 de març a La 2 de Televisió
Espanyola. Ha estat coproduïda per
la Fundació ONCE i la Productora
Faro i cofinançada per la Xunga de
Galicia i el Fons Social Europeu.

L’acte de presentació va tenir lloc
el passat 21 de març a Madrid i va ser
presidit per la Reina Doña Sofía. Allà,
el president de la Fundación Once,
Carlos Rubén Fernández va explicar
que projectes com aquest «contribu-
eixen a la conscienciació i a la divul-
gació de la realitat de les persones
discapacitades». En aquest sentit,
Fernández va explicar que
«Discapacidades Humanas pretén
donar visibilitat a un col·lectiu que
existeix a Espanya amb unes dificul-
tats però també amb unes oportuni-
tats molt importants». Això sí, va vo-
ler deixar clar que el seu objectiu «no
és ni la dramatització ni la denúncia
però sí pretén la acceptació i la com-
prensió per part d’un públic desco-
neixedor d’aquesta realitat».
Fernández va afegir que, amb l’ajuda
de tothom, les persones que conviuen
amb algún tipus de discapacitat tenen
capacitats i possibilitats per desenvo-
lupar una vida plena.

Per la seva part, la secretària d’Es-
tat de Serveis Socials, Família i
Discapacitat, Amparo Valcarce, va
destacar que «la discapacitat es con-
verteix en aquest audiovisual en ob-
jectiu i protagonista. Convina el tes-
timoni humà i el documental cientí-
fic i d’investigació i és un producte
absolutament innovador».

«Discapacidades Humanas»
s’emet tots els dimarts a les deu de la
nit a La 2, dins del programa «La
aventura del Saber». Consta de 13 ca-
pítols de 26 minuts de durada
cadascún. El primer, el del passat 28
de març, va transmetre una visió de
globalitat de la realitat de la
discapacitat a Espanya. Els 12 capítols
següents descriuen les realitats de
persones afectades pels 12 tipus de
discapacitat que la Fundación ONCE
ha considerat que representen la di-
versitat d’aquest sector de la pobla-
ció. Inclou testimonis de les famílies i

La 2 de TVE emet des del passat 28 de
març la sèrie «Discapacidades Humanas»
Pretén donar a conèixer als espectadors la realitat del col·leciu dels discapacitats

els professionals que ajuden a com-
prendre la realitat de les discapacitats
auditives, visual, la minusvalia física,
el dany cerebral, les malalties mentals
o el síndrome de Down, entre d’altres.
En total hi han participat gairebé 200
persones, entre malalts i professionals:

nens, joves, adults, estudiants inte-
grats a escoles ordinaries o joves ate-
sos a centres especials; entre elles
Andrés, un discapacitat intel·lectual;
Jorge, afectat per una paràl·lisi cere-
bral; Pedro, que pateix Parkinson o
Luzdivina, amb esclerodermia.

Les organitzacions de persones
amb discapacitats estaran repre-
sentades, a través d’una vocalia, a
l’Observatori Estatal de Violència
sobre la Dona, segons es va publi-
car el passat 14 de març al Boletín
Oficial del Estado.

Aquest és un òrgan que vetlla
per l’assessorament, evaluació,
col·laboració institucional, elabo-
ració d’informes i estudis i fer pro-
postes d’actuació en matèria de
vilència de gènere. Està adscrit al
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales a través de la Delegación
Especial del Gobierno contra la
Violencia sobre la Mujer.

Segons el Comité Español de
Representantes de Personas con

Les discapacitades estaran representades a
l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona

 Discapacitat (CERMI), la conflu-
ència de factors com el gènere i la
discapacitat converteix les dones
amb discapacitat en un grup amb
un greu risc de patir algún tipus
de maltractament. Actualment, a
Europa aproximadament un 40%
d’aquestes dones pateix o ha patit
algun tipus de violència. Els pro-
grames que s’han posat en marxa
per informar, assessorar o prote-
gir les dones víctimes de la violèn-
cia, però, no han tingut en compte
les peculiaritats que presenten les
dones amb discapacitat, segons el
CERMI. Per aquest motiu, la Co-
missió de la Dona d’aquest orga-
nisme ha fet la petició, que final-
ment ha estat acceptada.

Un moment del rodatge d’Incapacidades Humanas.
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Nom....................................................................................... Adreça ........................................................................................
Població..................................................................................C.P. ..............................................................................................
Província................................................................................Telèfon ........................................................................................
Desitjo col·laborar amb una quota anual de: .........................................................................................................................
Mitjançant un rebut cada: .........................................................................................................................................................
3 mesos          6 mesos           1 any
El meu número de compte bancari és ....................................................................................................................................
Firma:

Envieu aquesta butlleta per correu a ASEM Catalunya. Associació Catalana de Malalties Neuromusculars. c/Montsec 20-22.
08030. Barcelona. Si voleu fer alguna col·laboració a part, el número de compte és: 2100-0383-95-0200161850

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA

El Marc té tres anys, uns ulls espavilats, unes cames
fluixetes que no el deixen caminar i poqueta força a les
mans. La Sílvia, la seva mare, ja fa més de dos anys que
volta metges, fisioterapeutes i despatxos buscant solucions.
Abans de matricular-lo i d’acord amb els professionals
sanitaris que porten el Marc, es va demanar l’examen de
l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). Li va que-
dar clar: el Marc necessita 25 hores de suport, algunes hores
de fisioteràpia i l’adaptació de materials i mobles. No
pateixis, potser no estarà tot el primer dia, però arribarà.
Però la Sívlia pateix: Com estarà? Me’l cuidaran bé? El
deixaran apartat? Els altres nens es faran amb ell? Hi haurà
prou recursos?

Abans de començar el curs va rebre una carta:
“S’autoritza la matriculació del Marc a l’escola amb la
finalitat de garantir la millor atenció a les necessitats
educatives de l’alumne…”. La Sílvia es reuneix amb la di-
rectora del centre i la psicopedagoga de l’EAP. Tot està
demanat. De moment, la família haurà de portar la cadira
adaptada. D’acord. Comença el curs, passen els dies i no
hi ha auxiliar per al Marc, ni fisioterapeuta. El personal de
l’escola l’atén, tot i que algunes tardes s’han de quedar a
casa i alguns matins ha d’entrar més tard. La Sílvia va als
serveis territorias; la rep la inspectora de guàrdia: no hi ha
més recursos de moment, potser trigaran uns dies o uns
mesos.

A l’escola del Marc n’hi ha de recursos, però no
suficients. El curs passat ja hi havia tres alumnes que, a
més del treball de la plantilla fixa, necessitaven l’atenció
de dues auxiliars d’educació especial, una de les quals feia
només mitja jornada. Aquest curis segueix havent-hi les
mateixes professionals, però ara hi ha cinc criatures que
les necessiten. No surten els comptes. La directora recla-
ma.

La Sílvia torna als serveis territorials. A l’escola ha
arribat una tècnica d’educació infantil. Tindrà cura del
Marc. Passen els dies. La Sílvia demana una altra entrevis-
ta als serveis territorials. Una bona notícia, després del pont
de la castanyada s’incorpora una auxiliar d’educació es-
pecial per al Marc.

Passen els dies i passa el pont. A l’escola no tenen cap
notícia de la nova auxiliar. La Sílvia truca: era un error,
l’auxiliar estava destinada a una altra criatura. Passen els
dies. Una fisioterapeuta comença a atendre el Marc i a

assessorar el personal de l’escola: com s’ha d’agafar, com
ha de fer les rutines diàries. Dues hores a la setmana que
s’agraeixen molt. Passen els dies. Arriba un bipedestador.
Permetrà al Marc mantenir-se dret algunes estones. Enca-
ra s’ha de regular.

La Sílvia està buscant-li una cadira elèctrica que li
permeti ser més autònom a la classe i al pati. Volem do-
nar-li tota l’autonomia possible. I segueix patint. La tècnica
d’educació infantil és només per a P3. I el curs que ve,
tindrà l’adaptació que necessita?

Mentre, el Marc està ben cuidat, s’adapta bé i es mostra
feliç. De tant en tant diu que vol caminar com els altres, no
acaba d’entendre com més que té les cames fluixetes.

Sílvia Rodríguez

Mi querido
hijo Pol

Me decido a hacer este escrito con el deseo de ayudar a los
padres que ahora empiezan a tener ese «proyecto de vida»
que es ayudar a emprender hacia adelante a su hijo/hija
con un problema neuromuscular, como lo es del de mi
querido hijo Pol.

Les animo a que no desfallezcan, pues aunque requie-
ran constantemente de nosotros, lo más importante, so-
bretodo, es VIVIR. Ya sé que cuesta mucho, ya sé que no
les puedes trasmitir tu pensa y que lo único que quieres es
que sea FELIZ. Estos hijos, desde que nacen, deben vencer
muchos obstáculos pero siempre se ha de ver el lado posi-
tivo. Existen alternativos a las cosas que no podemos ha-
cer. Ya sabemos que no como los demás, pero también las
hay. No debemos dejar que el desánimo se apodere de
nosotros.

Muchas veces es inevitable el no dejar de pensar qué
será de ellos cuando nosotros faltemos. Hemos de inten-
tar que este pensamiento no nos impida disfrutar de la
VIDA i aprovechar todos los momentos buenos, que hay
muchos. No sabemos cuando nos llegará la hora de ya no
estar aquí a ninguno de nosotros. ¡Cuánto he aprendido
en los 26 años que llevo al lado de mi hijo! ¡Cuánto AMOR
nos ha dado! ¡Cuánto le quiero!

Rosa María Valentín

El Marc no camina
CARTAS DE LOS ASOCIADOS
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Associació Catalana
de Malalties Neuromusculars

C/ Montsec, 20-22 - 08030 Barcelona
Tel. 93 274 49 83 - Fax 93 274 49 83

 asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com

Amb la col·laboració de:


