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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 considerar
ofensius o donin lloc a confusió.

Apreciados lectores:

Hemos dejado atrás el primer trimestre, que hemos ce-
rrado con el tercer coloquio del ciclo titulado «A l’entorn
de la Vida Independent», en el cual la Sra. Sara Jaurrieta
nos explicó el proyecto de su distrito en equipamientos
para personas con diversidad funcional; el Sr. Ramón
Nicolau nos explicó de manera clara como es la Nova Llei
de Serveis Socials. Yo expliqué de manera concreta las
características de las personas con EM y qué servicios exi-
gíamos a los Ayuntamientos; la clausura estuvo a cargo
del Alcalde de Barcelona, Sr. Jordi Hereu. A destacar por
mi parte la presencia de nuestros asociados, dejando una
vez más patente el «caliu» que se desprende en nuestra
Asociación.

Queda por delante otro trimestre, en el cual ya tene-
mos programados los siguientes: la III Jornada de Steinert
para el día 28 de abril, que transcurrirá en la misma línea
que la última celebrada sobre Distrofinopatías: parte mé-
dica-informativa; parte práctica-talleres.

En el mes de mayo, los días 12 y 13 de mayo nos ire-
mos a Vilanova de Sau para celebrar la «Trobada de
Famílies»; los días 19 y 20 estaremos en la Mostra
d’Entitats de Sant Andreu; el día 19 además organizamos
un partido de fútbol en el Camp Narcís Sala del Sant
Andreu que disputarán nuestros socios contra los Vete-
ranos del FC Barcelona. El día 26 celebramos nuestra
Asamblea Anual de socios, y el día 27 hay que ir a votar a
nuestros representantes municipales.

Todas las actividades programadas son importantes,
pero querría resaltar nuestra Asamblea, a la cual no le
damos la importancia que se merece; es el máximo órga-
no de decisión en nuestra Asociación y me gustaría que
la asistencia de socios fuese numerosa.

Sobre la Trobada de Famílies, igual que de los otros
actos se mandará la información pertinente, pero os ade-
lanto que disponemos de 46 plazas que se irán reservan-
do por riguroso orden de solicitud; así que ya podéis iros
animando.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya

Pàgs. 3-4 - El col·loqui sobre la Llei de Serveis Socials
aplega més de 150 persones a Can Fabra / ASEM-
Catalunya, al primer Fòrum de Serveis Socials de la
Diputació de Barcelona.

Pàg. 5 - La polèmica Llei de Dependència. Els afectats
per Steinert podrien quedar-ne fora / El PRODEP
elabora una definició operativa de dependència

Pàg. 6 - Els grups socioterapèutics. Calendari.
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Pàg. 16 - El CERMI demana que la Llei d’Igualtat
tingui en compte les dones discapacitades /Consells
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Can Fabra va acollir el passat 21 de
març la tercera edició del col·loqui A
l’entorn de la vida independent, que
en aquesta ocasió va girar a l’entorn
de la Llei de Serveis Socials de
Catalunya, que està pendent d’apro-
vació al Parlament. La Sala
Auditòrium del Centre Cultural es va
omplir de gom a gom.

L’obertura va anar a càrrec del pre-
sident d’ASEM-Catalunya, Juan José
Moro, i de la regidora del districte de
Sant Andreu de Barcelona, Sara
Jaurrieta. Moro va fer un reconeixe-
ment de la tasca professionals de les
personalitats que van participar en
l’acte i, tot seguit, va fer una breu ex-
plicació del que són les malalties
neuromusculars. Les va dividir en tres
velocitats, de menys a més afectació, i
d’una manera crua: “A vegades s’ha
de parlar clar per no donar la imatge
d’un dia a dia que no és el nostre”.
Tot seguit va fer una reflexió: “Els ser-
veis socials estan vetats per a nosal-
tres”. La solució, segons va explicar,

es trobava en la investigació i en acon-
seguir escoles accessibles, que es com-
pleixi el percentatge de llocs de tre-
ball per a discapacitats, l’existència de
centres de respir i d’assistents perso-
nals, entre d’altres aspectes. Moro va
concloure la intervenció fent una pe-
tició: que la llei de serveis socials s’en-
foqui a les persones afectades per
malalties neuromusculars per aconse-
guir que es puguin beneficiar al mà-
xim de la normativa.

Per la seva part, la regidora Sara
Jaurrieta va felicitar ASEM-Catalunya
per la celebració de la jornada i per la
gran tasca de sensibilització que està
fent i es va mostrar orgullosa que la
seu de l’entitat estigués al barri de
Sant Andreu. Així mateix, va assegu-
rar que allò veritablement important
de la llei “és que passem de tenir ser-
veis universals que assegurin la igual-
tat d’oportunitats per a tothom”.

Tot seguit va arribar la intervenció
de l’exdirector general de l’ICASS,
Ramon Nicolau, ara regidor de Parti-

cipació, Cooperació i Solidaritat a
l’Ajuntament de Barcelona. Nicolau
va fer un escàner de la situació actual
en quant a normatives: la llei de pres-
tacions econòmiques de Catalunya,
que complementa les pensions míni-
mes, la de Dependència estatal, que
consagra un dret bàsic, i la llei de Ser-
veis Socials de Catalunya.

El regidor es va mostrar esperan-
çat en que es donés llum verda a la
normativa abans de l’estiu i d’ella va
destacar el fet que aconseguirà que
s’acabin les llistes d’espera: “L’objec-
tiu és aconseguir que es rebin els ser-
veis en un termini de temps raonable.
S’ha de passar a un sistema de drets i
garanties i no de gràcia, com fins ara.
També incorpora una carta de drets i
deure per poder reclamar, inclou la
dotació de places a centres de dia i
residencials i l’assistent personal com
un dret exigible per llei, a més de la
figura del personal de referència per
donar resposta a allò que l’afectat ne-
cessiti”.

Can Fabra s’omple a vessar durant el
col·loqui sobre la Llei de Serveis Socials
Es tractava de la tercera de les jornades A l’entorn de la Vida Independent

La regidora Ana Jaurrieta, Juan José Moro, l’alcalde Jordi Hereu i l’exdirector general de l’ICASS Ramon Nicolau, a Can Fabra.
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L’exdirector general de l’ICASS, Ramon Nicolau, també va
posar sobre la taula un dels temes més discutits de les
normatives: el copagament. Va explicar que tothom tindrà
drets als serveis, tant si no tens res com si ets milionari,
però que en funció del patrimoni haurà de pagar per ells.
Nicolau va reconèixer que el fet que els Serveis Socials no
siguin gratuïts és impopular i, de fet, va haver de respondre
diverses preguntes sobre aquest tema en el debat poste-
rior. Els assistents van preguntar què és el que s’entenia
per patrimoni i quins serveis s’haurien de pagar. També
van exposar la possibilitat que es produís picaresca i es va
qüestionar el nombre d’hores que seria necessari contractar
un assistent personal. Nicolau va concretar que entre 30 i
40 hores i que allò que s’hauria de pagar és el que no fa
referència a menjar, roba i la casa. Va afegir que la vivenda
habitual de l’usuari no s’haurà d’introduir com patrimoni.

Per la seva part, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,va
assistir a la clausura de l’acte. En el seu discurs, l’alcalde
va lloar la continuada tasca d’ASEM-Catalunya i va quali-

ficar com important el moment actual, en el que es passa
dels convenis a les realitats. Així mateix, va afirmar que
són necessaris molts esforços per aconseguir la cohesió so-
cial, així com el seguiment amb ganes de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia i de la Llei de Ser-
veis Socials catalana. “L’Ajuntament farà tot el possible per
desplegar la llei, sempre amb el suport del teixit associa-
tiu”, va concloure. La sessió va finalitzar un pica-pica en el
qual els assistents van poder intercanviar impressions.

Aquest cicle es va iniciar l’any passat amb un debat so-
bre vida independent, l’11 de març, i una segona sessió el
24 d’abril sobre la Llei de Promoció de l’Autonomia Perso-
nal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, la
ponent de la qual va ser la diputada Esperanza Esteve. En
aquestes dues cites es van posar sobre la taula les variables
que incideixen en les nostres percepcions sobre la depen-
dència i la independència, donant també la paraula als sec-
tors professionals.

Principals dubtes: sobre el finançament

L’acte va acabar amb un torn de preguntes sobre la llei per part dels assistents i un pica pica

ASEM-Catalunya va estar present en el primer Fòrum de
Serveis Socials que va organitzar la Diputació de Barcelona
els dies 28 i 29 de març. Les  jornades van tenir com a tema
principal l’atenció a la dependència, la promoció de l’au-
tonomia personal i las políticas de família, infància i ado-
lescència. En aquest sentit, l’associació va plantejar la ne-
cessitat que els professionals acompanyin el diagnòstic
d’una malaltia neuromuscular amb un pronòstic sobre la
vida. L’entitat creu necessària una atenció més humanit-
zada i l’espai terapèutic de la relació assistencial; que es
faciliti informació veraç i clara sobre la malaltia i el dret a
expressar la conformitat o disconformitat amb les inter-
vencions que es proposen. ASEM-Catalunya considera que
la persona és la protagonista activa del seu propi procés i
no el subjecte passiu d’unes decisions terapèutiques.

L’associació, al Fòrum de Serveis Socials de la Diputació
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La polèmica Llei de Dependència
Els afectats per la malaltia d’Steinert poden quedar exclosos
ASEM-Catalunya ja avançava en els
darrers números la importància de la
Llei de Dependència estatal, una nor-
mativa necessària, però que presenta
algunes mancances en diferents àm-
bits. El govern central publica al nú-
mero especial de la revista “Minusval”
amb motiu de l’aprovació de la Llei
que la normativa ha creat el «dret de
les persones que no poden valdre’s per
si mateixes a rebre atenció per part de
l’Estat. La llei configura el Sistema
d’Autonomia i Atenció a la Dependèn-
cia, que garanteix a les persones de-
pendents l’accés a serveis socials (ajut
a domicili, teleassistència, centre de
dia, plaça residencial) i/o prestacions
econòmiques. El sistema configurarà
el quart pilar de l’Estat del Benestar
després del Sistema Nacional de Sa-
lut, el sistema educatiu o el sistema de
pensions. Les administracions públi-
ques destinaran més de 25.000 milions
d’euros fins l’any 2015 per posar en
marxa el sistema». Però, per exemple,
com es durà a terme la valoració de
cada cas? Es tindrà en compte l’espe-
cificitat de cada persona? Pel que fa
als cuidadors, normalment dones, el
fet de tenir un sou a final de mes o pot
desincentivar la seva incorporació al
mercat de treball? I, a més, se situarà a
aquestes persones a la borsa de treball
precari? Tindran dret a una pensió?

La llei estableix que es garanteix el
dret universal a rebre atenció. Però és
veritablement així tenint en compte

que s’estableix per decret el
copagament en funció dels ingressos,
el patrimoni i la renda del sol·licitant?
I perquè es considera el quart pilar de
l’Estat de Benestar, en lloc de ser un
constituït pels serveis socials? De fet,
les persones amb discapacitats men-
tals no estan ben definides i s’ha de
plantejar la igualtat dels seus drets res-
pecte la resta. És el cas dels afectats per
la malaltia d’Steinert que, de la matei-
xa manera que les persones que pre-
senten trastorns mentals, no tenen re-
coneguda a la llei les eines per valorar
els ajuts que en concret necessiten.

De fet, la Federació Catalana d’As-
sociacions de Familiars de Malalts
Mentals (FECAFAMM) creu que les
persones amb trastorns mentals poden
quedar excloses per l’instrument de
valoració de la dependència. Per
aquest motiu, sol·licita que es garan-

teixin els drets socials d’aquest col-
lectiu; que es redacti un nou barem
específic per a les persones amb tras-
torns mentals i/o discapacitat intel-
lectual i que es constitueixi una comis-
sió tècnica per efectuar un seguiment
sobre l’aplicació dels instruments de
valoració i el seu perfeccionament. En
un manifest, la Federació mostra el seu
recolzament a la llei de dependència
però es mostra disconforme amb la
proposta de barems de valoració, «que
prima els aspectes bàsics d’autocura i
mobilitat i redueix substancialment els
de comunicació i presa de decisions,
impedint, a la pràctica, que les perso-
nes amb discapacitats intel·lectuals o
mentals puguin arribar als 25 punts
mínims que són necessaris per acce-
dir a les prestacions reconegudes per
la llei, fins al punt d’excloure a aquests
dos col·lectius».

Barem de valoració del grau de dependència
L’Instrument de Valoració de la Dependència ha fixat tres graus i nivells
de dependència sobre 100 punts, indicant la puntuació que s’ha de reu-
nir: amb menys de 25 punts es tracta de dependència lleugera o amb
autonomia, sense accés pràctic a les cobertures de dependència. Els cri-
teris de valoració han incorporat alguns aspectes específics de depen-
dència adequats a les persones amb malalties mentals o discapacitats
intel·lectuals (s’inclou un ítem de presa de decisions). Però aquests ba-
rems estan més orientats a la dependència física de menjar, rentar-se,
vestir-se o moure’s, mentre que la cura de la salut o la presa de decisions
són ítems poc rellevants. En una estimació de puntuació màxima, el col-
lectiu es trobaria en el límit inferior de la dependència moderada.

El PRODEP (Programa per a l’impuls i l’ordenació de la
promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les perso-
nes amb dependències) va presentar, el 17 de gener passat,
l’informe Projeccions 2015 de la prevalença de persones en situ-
ació de dependència funcional a Catalunya. El document pre-
senta els resultats d’un treball de formulació d’escenaris
territorials dels beneficiaris de la llei estatal de dependèn-
cia a Catalunya per a l’horitzó temporal 2007-2015: nom-
bre total de persones amb dependència a efectes de la llei
estatal, la seva distribució per graus de severitat de la de-
pendència i per grups d’edat. També es recull el nombre
total de persones amb dependència per graus de severitat
per als anys 2007-2009 a les comarques, les àrees bàsiques
de serveis socials i les àrees bàsiques de salut.

D’altra banda, el PRODEP també va presentar el docu-
ment Definició operativa de dependència en persones amb

discapacitat psíquica, que ha nascut arran la dificultat de
conceptualitzar la dependència funcional i la seva valora-
ció en l’àmbit de les persones amb discapacitat mental. Se-
gons aquest organisme, «l’aplicació del mètode framingal
nou concepte de dependència evidencia una fal·làcia
merològica en l’elaboració del mateix que determina un
error sistemàtic d’assumpció en el desenvolupament del
sistema d’avaluació proposat a nivell estatal. Indica, així
mateix, la necessitat de reformular la definició de depen-
dència en el context de la terminologia de l’OMS (depen-
dència funcional ambiental). El document conclou que
«l’aplicació de tècniques d’atenció basades en l’evidència
permet elaborar criteris útils per optimitzar la classificació
de persones amb esquizofrènia i discapacitat intel·lectual i
millorar els criteris d’elegibilitat d’aquesta població en el
futur sistema estatal de dependència».

El PRODEP ha elaborat una «Definició operativa de
dependència en persones amb discapacitat psíquica»
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Un dels trets característics del treball
que venim realitzant des d’Asem
Catalunya són els grups que anome-
nem socio-terapèutics. Aquesta és una
modalitat d’ajut que ens permet aju-
dar i ser ajudat.

Els grups adquireixen una vida
pròpia i constant que es dóna en tots i
cadascun i és el fet de que tant la
informació, l’ajut, la comprensió, les
alternatives i les possibilitats que
s’obtenen són
molt més
i m p o r t a n t s
que les que
p o d e m
percebre a
nivell perso-
nal. És a dir,
les persones que participen en els
grups senten que el grup els aporta
eines per enfrontar-se al dia a dia amb
més capacitats, amb més maduresa,
amb més possibilitats.

És reconfortable escoltar allò bé que
se senten les persones en els grups i
també molt agradable quan pregunten
per la pròxima sessió. No obstant, par-
ticipar en els grups exigeix una ferma
voluntat de voler ajudar i ser ajudat, i
per tant un compromís de participar,
d’acudir a les sessions. I tots tenim
sempre algun que altre compromís, un
entrebanc que sembla que ens justifiqui
el dir “ja aniré la pròxima vegada” i és
quelcom natural.

I quan algú no ve al grup, la resta
de participants es preocupa: què li
haurà passat? Es trobarà bé? I planeja
en el grup un clima de neguit i
preocupació. I això és degut a que en-

tre els membres del grup s’estableixen
afectes i es crea una xarxa de solidaritat
que fa del grup l’eina d’ajut que
mencionava al començament d’aquest
escrit.

Participar en algun grup és molt
gratificant i aprenem i ens ajuda més
del que podem dir. Però a poc que ens
parem a pensar, el grup es constitueix
en el lloc on podem dir allò que enlloc
més podem dir, on podem manifestar

els nostres
pensaments amb
la confiança que
seran escoltats,
entesos; i també
rebre aquelles
s u g g e r è n c i e s
que enlloc més

acceptarien i que en el context del grup
ens permetem pensar.

Requisits per participar en el grup:
· Tenir la voluntat de fer-ho.
· Confidencialitat, tot el que es diu

en las sessions, no surt d’allà. Tothom
es compromet a no dir res del que
passa en el grup.

· Trucar quan no es pot venir, per
tal d’evitar el patiment a la resta de
grup, perquè no saben què haurà
passat.

 Sobre els dies de trobada i les hores,
les detallem en el següent calendari,
per tal de facilitar a tothom la
participació. Aquest calendari volem
que sigui una secció fixa en el Lligam,
perquè tots tingueu la informació i si
voleu incorporar-vos , tan sols haureu
de fer-nos una trucada. Animeu-vos!

María Ramos Miranda

Els grups socioterapèutics

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Dill. 8

Dill. 5

Dill. 5

Dill. 2

Dill. 7

Dill. 4

Dill. 2

Pares Facio Steinert Becker Miastènia Debat Familiars

Div. 12

Div. 2

Div. 2

Div. 13

Div. 4

Div. 1

Dij. 5
i div. 6

Dij. 25

Dij. 22

Dij. 29

Dij. 26

Dij. 24

Dij. 28

Dij. 26

Div. 26

Div. 23

Div. 30

Div. 27

Div. 25

Div. 29

Div. 27

Dim. 17

Dim. 21

Dim. 21

Dim. 18

Dim. 16

Dim. 20

Dim. 18

Div. 19

Div. 2 i 16

Div. 2 i 23

Div. 20 i 27

Div. 11 i 25

Div. 8 i 22

Div. 6

Dij. 18

Dij. 15

Dij. 22

Dij. 19

Dij. 17

Dij. 21

Dij. 19

Grups socioterapèutics

Els requisits per participar als
grups són tenir la voluntat de
fer-ho, comprometre’s a no dir
res del que passa a les sessions

i trucar quan no es pot venir

Decálogo de los beneficios
del trabajo social grupal

Sobre la importancia que tienen las
experiencias grupales, tanto para
los participantes como para los
profesionales del aprendizaje con-
tinuo de las experiencias grupales,
y cuantas más experiencias, más
conciencia tengo de que este apren-
der es un proceso que, afortunada-
mente, no acaba nunca.

Estas experiencias, este aprendi-
zaje continuo, me han permitido la
osadía de plantear una propuesta
de lo que he llamado:

Decálogo de los beneficios de las
experiencias grupales.

1º El grupo es en sí mismo una
herramienta de ayuda.

2º El grupo ayuda a pensar.

3º El grupo ayuda a relativizar
las situaciones personales.

4º El grupo permite un espacio
para encontrarse entre iguales.

5º El grupo abre otras formas de
enfrentar las dificultades.

6º El grupo permite descubrir
las posibilidades, potencialidades
y oportunidades.

7º La experiencia grupal ayuda
a entender mejor las situaciones in-
dividuales.

8º La experiencia grupal se con-
forma como una eficaz medida de
prevención de riesgos laborales al
actuar como antídoto ante la pre-
sión asistencial del trabajo indivi-
dual.

9º La experiencia grupal permi-
te a los profesionales y a los miem-
bros participantes autoanalizar el
papel o rol que juegan en cada si-
tuación.

10º El cambio de rol permite en-
tender los diferentes papeles que
asumimos las personas. Nos ayu-
da a entender qué nos pasa y qué
le pasa al otro.

La pretensión de estas ideas es
valorar y ofertar los indudables be-
neficios de las experiencias
grupales para todas las personas de
Asem Catalunya.

María Ramos Miranda
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III Jornada de Steinert
La Consellera de Salut, Marina Geli, està convidada a la sessió,
que se celebrarà el 28 d’abril a la Casa del Mar de Barcelona
Ja està tot a punt per celebrar la terce-
ra edició de la Jornada de distròfia
miotònica d’Steinert que ASEM-
Catalunya organitza cada dos anys. La
Casa del Mar ha estat l’escenari esco-
llit per aquest punt de trobada entre
les persones afectades per aquesta
malaltia i els professionals.

La consellera de Salut, Marina Geli,
ha estat convidada per inaugurar l’ac-
te a dos quarts d’onze del matí, junta-
ment amb el president de l’Associa-
ció, Juan José Moro, i d’un represen-
tat d’aquest grup socioterapèutic de
l’entitat. Tot seguit arribaran les pri-
meres intervencions per part dels pro-
fessionals. El doctor Gámez, neuròleg
de l’Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron, parlarà sobre l’Steinert i la
seva evolució. Per la seva part, Joan
Colomer, neuropediatra de Sant Joan
de Déu, centrarà la seva ponència en
el diagnòstic infantil, mentre que
Loreto Martorell, genetista del mateix
centre hospitalari, explicarà als assis-
tents que és el consell genètic. La in-
tervenció del doctor Martínez, de
l’Hospital del Mar, que parlarà sobre
les alteracions de la son i la vigília de
la malaltia, serà la darrera abans del
debat que moderarà el doctor Pou,
membre del comitè d’experts
d’ASEM-Catalunya.

A les 12.30 hores, després del coffee
break, es reprendran les jornades amb
l’aportació del Col·legi de fisiotera-
peutes, que explicaran què és la fisio-
teràpia de manteniment. Tot seguit,
Dolors Teijeiro, de la Corporación

Fisiogestión, parlarà sobre la logopè-
dia. La secció porta per títol “Vida So-
cial. Moure’s, parlar, relacionar-se”.
Serà moderada per Anna Ferrer i
comptarà amb una ponència de Josep
Antoni Tous.

Ja a la tarda, a les 16 h, serà el torn
de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal  y Atención a las
personas en situación de
dependencia; en concret, el director de
l’Agència de Dependència posarà so-
bre la taula els barems de valoració de
la llei estatal. Tot seguit, un represen-
tant d’ASEM-Catalunya introduirà les
característiques personals de les per-

sones amb Steinert i com encaixen en
els criteris de valoració.

Després d’un nou debat sobre els
darrers temes tractats arribaran els
tallers. Entre les 17.30 i les 18.30 h. qui
ho desitgi podrà aprendre a parlar en
públic, iniciar-se en el món del teatre
o practicar alguns exercicis de mobi-
lització. El primer taller estarà dirigit
per la locutora de COM Ràdio Glòria
Serra, mentre que la presentadora del
programa de TV3 Posa’t en forma,
Anna Castellet, ensenyarà alguns
exercicis als interessats. Membres del
grup de teatre d’ASEM, Transit-art, di-
rigiran el tercer dels tallers.

Una de les reunions del grup d’Steinert, l’any passat.

B R E U SB R E U S
El comitè d’experts es reuneix el 12 d’abril. Es va cons-
tituir el 4 de maig de l’any passat i, desprès de diver-
sos contactes, el comitè d’experts d’ASEM-Catalunya
es torna a reunir el 12 d’abril per, per exemple, asses-
sorar l’associació sobre tots aquells temes que se li pu-
guin plantejar, informar sobre els darrers avenços en
les malalties neuromusculars o els estudis que s’esti-
guin realitzant, entre d’altres. El comitè d’experts
d’ASEM-Catalunya està format per professionals de
reconegut prestigi en les especialitats de neurologia,
neuropediatria, neumologia, fisioteràpia i psicologia,

com Adolf Pou, Montse Olivé o la genetista Pia
Gallano, entre d’altres.

L’assemblea anual ordinària d’ASEM-Catalunya se
celebrarà el 26 de maig. L’entitat celebrarà la seva as-
semblea general el pròxim 26 de maig. Entre d’altres
aspectes, se sotmetran a aprovació l’acta de la darre-
ra sessió, els comptes generals i la memòria d’ASEM-
Catalunya de l’any 2006. L’acte se celebrarà a Can
Guardiola. L’associació properament donarà més de-
talls a tots els socis sobre aquesta cita.
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ACCESSIBILITAT

La Generalitat de Catalunya ha apro-
vat les bases per a la concessió d’ajuts
del Programa per a l’adaptació o l’ac-
cessibilitat d’habitatges per a perso-
nes amb disminució i mobilitat redu-
ïda. Aquest programa té per objectiu
fomentar les inversions per a l’adap-
tació o l’accessibilitat de la persona
afectada per tal de fer-lo accessible i
funcional i facilitar la seva autonomia
personal mitjançant l’atorgament
d’ajuts a fons perdut.

Es poden beneficiar totes aquelles
persones que tinguin reconegut un
grau de disminució igual o superior
al 33% i que superin el barem de mo-
bilitat reduïda sempre que els ingres-
sos anuals nets de la unitat familiar
no superin 4 vegades l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya de
l’any anterior a la convocatòria. En cas
de convivència de més d’una perso-
na amb disminució que pugui ser be-
neficiari de l’ajuda es tindrà en comp-
te com un membre més a ponderar. A
més, el demandant no ha d’haver-se
beneficiat d’ajuts pel mateix concepte
i per al mateix equipament en els cinc
anys anteriors.

L’habitatge objectiu de les actuaci-
ons ha de ser l’habitual, on estigui
empadronada la persona sol·licitant,
i en l’àmbit territorial de Catalunya.
La proposta d’adaptació que es faci ha
de ser funcional i accessible i ha de
garantir la seguretat de la persona
amb disminució. La reforma s’haurà

El Projecte de Llei de Sòl incorpora importants as-
pectes en matèria d’accessibilitat i, així, reforça la
posició de les persones amb discapacitat en relació
amb l’ús d’aquest recurs fonamental.

Al catàleg de drets dels ciutadans en aquest àm-
bit, regulats a l’article 4 del projecte, es recull el dret
“a gaudir d’un habitatge digne, adequat i accessi-
ble, concebut dins del principi de disseny per a to-
tes les persones”. També es fixa el dret de la ciuta-

de dur a terme durant l’any en què
s’ha sol·licitat l’ajut.

L’imprès de sol·licitud es facilitarà
a les dependències del Departament
d’Acció Social i Ciutadania o a través
de la pàgina web www.gencat.net/
benestar. Les peticions han d’anar
acompanyades d’una fotocòpia
compulsada o l’original i fotocòpia del
DNI o NIE i de la sol·licitud de trans-
ferència bancària per a pagaments de
la Tresoreria de la Generalitat de
Catalunya a creditors particulars de
la persona beneficiària. L’acreditació
de les condicions exigides no serà ne-
cessària per als sol·licitants que l’ha-

gin efectuada anteriorment a la Gene-
ralitat sempre que no hagin transcor-
regut més de cinc anys.

Les peticions es poden formalitzar
fins a principis del mes de juny. La
resolució es notificarà a les persones
interessades per correu certificat du-
rant els sis mesos posteriors.

Les persones beneficiàries han de
justificar el compliment de la finalitat
de l’ajut amb factures i rebuts o docu-
ments acreditatius de pagament cor-
responents en el termini d’un any des
de la data de notificació de la resolu-
ció. La quantia màxima a concedir és
del 80% del preu mitjà del mercat.

Les actuacions subvencionables són les següents:

· Accés a l’habitatge: construcció de rampes, modificació de portes, col·-
locació d’un paviment antilliscant, anivellament dels espais, col·locació
de passamans, instal·lació d’ascensor, modificació de l’alçada dels gra-
ons o d’elements complementaris com les manetes de les portes i la
col·locació de plataformes o elevadors.
· Interior de l’habitatge: modificació o construcció de la cambra de bany
i de la cuina, modificació de portes i parets divisòries, substitució de
paviments i elements; i col·locació de passamans, petites rampes interi-
ors.

S’exclouen:

· Els elements que no suposin una supressió de barreres arquitectòni-
ques per ser ornamentals o no ser practicables o adaptats.
· Les adaptacions o elements quan es tracti d’obra nova o gran reforma
per a equipaments de nova creació.

Programa per a l’adaptació d’habitatges
per a persones amb mobilitat reduïda

dania a “accedir, en condicions no discriminatòries
i d’accessibilitat universal” a la utilització de les do-
tacions públiques i els equipaments col·lectius a
l’ús públic d’acord amb la legislació reguladora de
l’activitat que es tracti. Pel que fa a les obligacions
de les administracions, es recull el dret de les ins-
tàncies públiques “d’atendre, en l’ordenació que
facin dels usos del sòl, als principis d’accessibilitat
universal”.

Novetats en el Projecte de Llei del Sòl
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20 persones amb greus discapacitats físiques són més autònomes
des de principis d’aquest any gràcies al projecte pilot que ha en-
gegat l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMPD). Es tracta del “Projecte per
a l’autonomia personal i la vida independent”, una iniciativa pi-
onera a Catalunya que introdueix la figura de l’assistent perso-
nal i que suposa una alternativa a les residències o al fet de viure
en família, ja que va acompanyada d’altres prestacions com l’ha-
bitatge, la teleassistència i ajudes per a les necessitats bàsiques
de cada persona.

La meitat dels participants provenen del servei residencial Vila
Olímpica-Paralímpica, una iniciativa també pionera quan es va
posar en marxa ara fa 15 anys, i l’altra meitat al Fòrum de la Vida
Independent. Entre ells, dos socis d’ASEM-Catalunya. Els bene-
ficiats tenen la capacitat d’autogestió en la contractació de l’as-
sistent personal. El nombre d’hores ve determinat per les necessi-
tats individuals i la quantitat anual d’hores requerides arriba fins
a un màxim de 5.840 hores. Quant a l’habitatge, un 43% dels parti-
cipants viuen en habitatge propi i la resta disposen d’un de social
als apartaments de la Vila Olímpica-Paralímpica. En aquest segon
cas són compartits i tenen un cost d’entre 125 i 5 euros per perso-
na. A més, el 35,7% dels beneficiaris reben prestació per les despe-
ses d’aigua, llum, neteja, la reparacions de l’habitatge i la provisió
de productes bàsics d’alimentació.

La representant de les persones amb discapacitat del consell
rector de l’IMPD, María José Vázquez, ha explicat que “l’experi-
ència pilot s’està dissenyant des del criteri dels usuaris. És un
treball conjunt de l’Institut i els usuaris”. Per part seva, el regi-
dor de Benestar Social, Ricard Gomà, afirma que “ens hem avan-
çat a la llei de dependència, malgrat no tenir el marc legal i eco-
nòmic desplegat”. Gomà ha assegurat que el projecte crea un mo-
del que s’estendrà a poc a poc per donar resposta a les 4.000 per-
sones amb greu discapacitat física de Barcelona.

En marxa el projecte pilot
de vida Independent de
l’Ajuntament barceloníEn el nostre temps l’accessibilitat és un

tema molt important, ja que afecta a totes
les persones i especialment a les que tenim
algun tipus de discapacitat.

Des del punt de vista legal, l’accessibi-
litat és un dret i així està reconegut a la Llei
51/2003, de 2 de desembre d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessi-
bilitat universal de les persones amb
discapacitat.

Ara em voldria centrar en l’accessibili-
tat física, és a dir, en les barreres arquitec-
tòniques.  Personalment crec que s’està fent
per part de totes les administracions un es-
forç considerable en aquest aspecte fent ac-
cessible, per exemple, els tranports públics,
els espais públics, etc. Encara, però, queda
molt per fer; per exemple, de res serveix
que les estacions de Renfe estiguin adap-
tades si els trens no ho estan, almenys els
de Rodalies que de vegades agafo i que fins
fa molt poc no hi havia cap adaptat, ara
sembla que de tant en tant passa algun que
té una porta (de deu o dotze que tenen) que
és accessible. En aquest mateix aspecte, re-
cordo que no fa massa temps un soci
d’ASEM em va comentar que les parades
d’autobús del Passeig de Gràcia de
Barcelona, si es va amb cadira de rodes i
un cop has baixat del bus, és impossible
accedir a la vorera. Seguint en aquest tema
també voldria comentar que els municipis
mitjans o petits deixen de bada el tema de
l’accessibilitat. Per exemple, on visc, a El
Masnou, fins al moment ha hagut molt
poca sensibilitat vers aquest tema. Us re-
comano una web d’una associació d’aquest
municipi www.addfem.org , on a l’apartat
“Fotos denúncia” es pot veure una mostra
de les barreres arquitectòniques del muni-
cipi. Estic segur que com aquest municipi
en queden molts en els que es poden fer
encara moltes coses.

Des del web d’Asem i dins el foro facio
escàpulo humeral vaig animar a tots a par-
ticipar tot explicant experiències de falta
d’accessibilitat, però de moment no ha tin-
gut èxit. Des d’aquí torno a invitar a parti-
cipar-hi!! Un altra forma de fer-ho és mit-
jançant el web del departament d’Acció So-
cial i Ciutadania, a l’apartat de persones
amb discapacitat.

Jordi Saltor
Soci d’ASEM-Catalunya

L’AccessibilitatL’Accessibilitat

Els edificis de la Vila Paralímpica.
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Què és l’accessibilitat?
És allò que fa que tots els entorns on
nosaltres ens movem (la via pública,
els mitjans de transport, els sistemes
d’informació i comunicació, edificis,
habitatges, mobles...) estiguin prepa-
rats i puguin ser utilitzats per tothom,
inclús per la gent que no veu, no sent
o no camina o que ho fa malament. O
que no parla. Això que sembla una uto-
pia no ho és tant. Per dissenyar per tot-
hom has de pensar en les persones més
afectades, i ho has de fer de manera que
no es noti i que no costi més diners.
Aquí està el repte. Has de fer accessi-
bilitat desapercebuda, inadvertida i,
per tant, com la resta de la població
quan ho necessita ho té i està dins del
disseny, és més barat. En canvi, la su-
pressió de barreres arquitectòniques és
més cara perquè has d’eliminar aquells
obstacles que ja existeixen i ho has de
tornar a fer. És una doble despesa. En-
cara estem als començaments, perquè
es coneixen les barreres arquitectòni-
ques però quan parles de barreres en
la comunicació ja es perden una mica i
en accessibilitat es confonen.

Què vol dir?
Avui dia ja hem aconseguit que tothom
conegui què són les barreres arquitec-
tòniques. Automàticament la gent del
carrer pensa en persones amb gran
discapacitat, cadires de rodes i proble-
mes d’obstacles, que la gent no pot
anar a tot arreu perquè no pot pujar
muntanyes, i potser no pot pujar a la
vorera o té dificultats per entrar a casa
seva. Però en accessibilitat la gent es
perd, potser s’imagina que allò acces-
sible és més barat. El terme s’utilitza
per a moltes coses: farem que
Barcelona sigui més accessible, i en re-
alitat estan parlant de mobilitat.

És un terme que ha evolucionat molt.
Ara també es fan webs accessibles.
Evidentment, tot i que la gent no sàpi-
ga què es: una web molt fàcil de llegir
per a tu perquè està pensada per gent
que veu malament; sense dibuixets que
puguin distorsionar, lletra clara, sense
gaires contrastos, molt concreta i fàcil
de llegir. La nostra (www.rovira-
beleta.com) ho és.

Diu que estem al començament. És
perquè ara la gent és més sensible res-
pecte el tema?
Jo fa 24 anys que vaig en cadira de ro-

des. A l’any 1982 no hi havia ni nor-
mativa. Jo era estudiant d’arquitectu-
ra i vaig veure que podia fer molt per
molta gent. Vaig tenir la sort de poder
treballar a la Generalitat i començar a
treballar en la normativa. Avui dia Es-
panya, Catalunya i Barcelona són un
dels llocs del món on hi ha més gent
gran. La gent s’adona dels problemes
quan el té, que és quan et busques la
vida. Abans la gent es moria als 70 o
75 però ara no i és un problema que
afecta tothom. I és igual el teu nivell
econòmic, et fas gran i ho necessites tot
preparat. Es fan les obres, els fills ho
veuen i ho voldran millor per a ells i
s’evoluciona cap a l’accessibilitat. Par-
lant de barreres arquitectòniques, la
gent gran o amb discapacitat que té uns
habitatges no preparats ara comencen
a veure que hi ha promotores immobi-
liàries que treballen en què tots els pi-
sos siguin accessibles, amb el suficient
perquè puguis anar de visita. És un
estalvi per a l’administració i tenim
habitatges normals. Un exemple, la
Vila Olímpica va ser la Vila
Paralímpica. I la gent no ho sap per-
què no ho nota. Això és el que volem. I
això val tant que ara resulta que el tema
de l’accessibilitat pot ser un negoci.

Perquè?
Jo l’asseguro que vostè tindrà un pis
accessible. No ha de ser més car, però
podria ser-ho. Perquè? Perquè la resta
no ho són i vostè té un avantatge. M’es-
tà venint gent que vol un xalet i que
vol el forat de l’ascensor, sense ascen-
sor, i si algun dia el venen el vendran
més car perquè un altre no el tindrà.
És un negoci. El tema té miga però és
lent. La normativa es va fer l’any 1984,
però sense sancions. No va sortir fins
l’any 1995 després que els Jocs Olím-
pics de Barcelona fossin un èxit. Han
passat 12 anys i tot ha canviat molt en
aquest temps. Estic convençut que
d’aquí a 12 o 15 anys més això s’ha aca-
bat. I pobre de l’arquitecte que no ho
faci. El públic demanarà “bueno,
bonito y barato” i també accessible.

Serà el moment en el qual els plànols
es pensin ja accessibles.
Exactament, de sortida. Però per a què
passi això ha d’haver-hi formació i in-
formació. A l’Escola d’Arquitectura de
la Universitat Internacional de
Catalunya es fa des de l’any passat una
assignatura d’accessibilitat i projectes.

I la UPC ja té una càtedra sobre acces-
sibilitat que està començant a elaborar.
I també a Cantabria, i a Granada. Però
clar, aquells que ho necessitem trobem
que va molt lent i ho volem ja. I això
trigarà 10 o 15 anys.

La normativa és suficient?
No. La normativa sempre va darrera
de la realitat. És a dir, quan la realitat
ho demana apareix la normativa. Un
exemple és el carril bicicleta, que ha
estat ara després de molts anys quan
l’Ajuntament de Barcelona ha fet la
normativa. Han hagut uns jocs a
Barcelona, un Fòrum de les Cultures,
hi haurà ara l’Expo de Saragossa, la
gent es fa gran... I ara la gent vol que
també es pensi en el cecs, els sords i la
millora de la qualitat de vida per a tot-
hom. Nosaltres treballem per millorar
la qualitat de vida de tothom, perquè
fem dissenys accessibles. L’any 1995 no
hi havia el coneixement ni la gent gran
que hi ha ara. El Codi d’Accessibilitat
de Catalunya era el top. Però avui la
normativa necessita una millora, ja fa
temps que s’hauria d’haver modificat
i introduir aspectes com la domòtica.
És un tema que possiblement sortirà

«L’accessibilitat és necessària per a les persones 

Enrique Rovira-Beleta és arquitecte i està especialitzat en temes

Enrique Rovi
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l’any 2008. El que és molt important és
que sigui assumible. El codi de l’edifi-
cació demana rampes del 6%; això és
fantàstic però no sempre es pot ficar.
La normativa ajuda a canviar actituds.

Però, tot i la llei, encara hi ha voreres
que obstaculitzen i escales per acce-
dir a algunes estacions de Renfe.
Tot és un tema de necessitats. L’urba-
nisme té un avantatge, només té un
interlocutor: l’ajuntament, l’adminis-
tració. Si vol, si posa els diners, és un
tema relativament fàcil. Avui dia pots
anar per Barcelona en cadira de rodes
per quasi bé tot arreu perquè hi ha
guals. Una altra cosa és que les ram-
pes siguin més suaus o fortes. Igual
passa amb els transports, se’ls ha de
convèncer que les coses s’han de fer
d’una determinada manera: els vagons
i les andanes a partir d’ara seran així.
El problema és l’edificació, la fan pro-
motors públics o privats i et trobes de
tot: locals comercials que acaben d’in-
augurar i no es pot entrar... El proble-
ma que tenim són els detalls. El nivell
bàsic de la normativa sí que el conei-
xen. Molts hotels són accessibles per a
gent àgil pero no per a persones amb

grans limitacions. Per exemple, com es
dutxa una persona en cadira de rodes
si no hi ha barres ni seient abatible a la
dutxa, encara que estigui enrasada a
nivell del paviment?

Aquests detalls no els recull la nor-
mativa?
No tots. Defineix amb rigor, per exem-
ple, on i a quina alçada han d’estar les
barres, la distància entre elles. Fallen
coses de la normativa, i en temes de
sentit comú. És tan fàcil sentar-se en
una cadira i fer una volta! Durant els
jocs de Barcelona, uns companys arqui-
tectes em van acompanyar per l’obra.
Em va dir que van aprendre moltíssim,
perquè es van adonar de la importàn-
cia de dos centímetres. Jo no podia
passar per una porta per dos centíme-
tres, o un ressalt que jo no podia supe-
rar. Doncs fíca’ls, que no s’adonarà nin-
gú que només són dos centímetres! I
amb el sords i cecs passa el mateix: una
lletra una mica més gran, blanca amb
fons negre... Costa més diners? Depèn
de com ho facis. Per exemple, fer tot
rampa, més suau, enlloc de rampa i es-
cales. Falta un control de la qualitat de
l’accessibilitat a nivell de projecte i
d’obra. Falten consultories d’accessibi-
litat com la nostra i molta formació.

El detalls són importants, per exem-
ple, en una comunitat de veïns.
Aquest és un tema clau avui dia. La
llei de la propietat horitzontal deia
abans que les tres cinquenes parts dels
propietaris havien de dir que sí a les
obres de supressió de barreres que, a
més, pagaves tu tot i que després les
utilitzessin tots els veïns. Després es va
canviar: el 50% més 1 dels propietaris
ha de dir que sí i ho paguen tots. Això
excepte de si és una situació especial.
Si la solució és posar un ascensor, una
rampa, una barana... ho han de pagar
tots, però l’ajuda econòmica dels ve-
ïns no pot passar de l’import de tres
mensualitats. Per tant molts cops no
arriba fins al cost total de l’actuació. El
que està clar és que la normativa in-
tenta que no hi hagi una discrimina-
ció. Moltes vegades s’han realitzat ram-
pes que no semblen rampes sinó tobo-
gans degut a la seva excessiva pendent.
El problema de l’accessibilitat és que,
per exemple a la platja, a tu t’és igual
que la passarel·la no arribi a l’aigua
però per a persones amb grans limita-
cions en la seva mobilitat sí que ha de

fer-ho per evitar enfonar-se a la sorra.
Són detalls que no necessiten la resta
de la població i costarà molt temps que
es dominin. Ho farem fent cursos de
formació perquè la gent se n’adoni de
la importància de 2 centímetres i de les
coses ben fetes.

Llavors és diferent col·locar una ba-
rana que fer accessible l’accés a la pis-
cina comunitària, per exemple?
Clar. Per entrar a una piscina allò típic
és la grua. Però per què hem d’utilit-
zar una cosa especial? Seria millor una
piscina que tingui una rampa per en-
trar i que tothom la utilitzi com quan
entres i surts de la sorra de la platja.

I sempre va a càrrec de l’afectat?
Hi ha subvencions: l’Ajuntament de
Barcelona dóna ajuts del 20% per su-
primir barreres arquitectòniques per-
què es troba amb molta gent que no
pot sortir de casa perquè tot són esca-
les. De la Generalitat, en funció del
grau econòmic, pots tenir subvencions
per treure barreres al bany, a la cuina...
Les administracions han potenciat
aquesta temàtica però no tenen sufici-
ents diners. Al final no t’ho subvenci-
onen tot, ens ajuden. Però aquest és un
tema que guanyarem, segur. Jo sem-
pre faig un acudit: algun dia em vin-
drà el meu net i em preguntarà si els
arquitectes érem tontos o què, que això
no ho fèieu? Perquè serà evident i ne-
cessari per a thotom d’aquí a un cert
temps. La gent ha de pensar que can-
viar mentalitats és molt difícil, des de
les comunitats de veïns, fins als polí-
tics de torn i la societat en general. L’ac-
cessibilitat és una necessitat per a les
persones amb discapacitat i un avan-
tatge per a tothom. I no ha de costar
més diners. Fins el baldó s’ha de dis-
senyar perquè sigui fàcil d’obrir i tan-
car i no puguis quedar-te atrapat a casa.

Quan pot costar fer un pis accessible?
Això és una pregunta utòpica. El vols
domotitzat o no? De quants metres?
Quin és el teu grau de discapacitat?
Necessites una grua? Et pot costar en
funció de les teves necessitats. Segons
estimacions del Ministeri, pot tenir un
cost afegit al voltant del 12%. La gent
ha de descobrir les seves capacitats i la
societat en general gràcies a l’accessi-
bilitat està descobrint i descobrirà cada
cop més les capacitats de les persones
amb discapacitats.

es amb discapacitat i un avantatge per a tothom»

temes d’accessibilitat.

Rovira-Beleta

Rovira-Beleta
va llicenciar per
uperior d’Arqui-
 Barcelona amb
tat d’Edificació i
itat l’any 1993.
de la cadira de
del 1982 quan,
a el servei mili-
us li va afectar
a espinal. Actu-
s una persona
 en accessibilitat
ó de barreres ar-
iques i realitza
auditories, cur-
mació i articles
icacions. A més,
nsable de la
ia d’Accessibili-

EXPO Zaragoza
ó de la Fundació
essor de la Fun-
yff, de la UPC i
 d’Extremadura
d’accessibilitat,
res.
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Pasado, presente y futuro
Pasado fue lo que pasó, pasado es de
donde vengo. Vengo de una “España
profunda”, en la que yo por nacer con
una diversidad funcional, sin apenas
conciencia de mi realidad, me conver-
tí en un problema para mi familia, en
un problema para mis vecinos y en un
problema para mi sociedad.

Empecé siendo un problema para
mi familia porque después de dos her-
manas guapísimas, nací yo con una
malformación. No nací yo, sinó que
nació mi discapacidad y eso fue lo
único que se vio en mí durante mi pri-
mera infancia. Como mi diversidad
funcional era “fea”, mi familia, guia-
da por médicos y especialistas, hizo lo
imposible por moldearme, entonces se
decía rehabilitación. Pero con el paso
del tiempo, mis padres empezaron a
ver en mí a su niña, a una más de sus
niñas, y empezaron a exigir a los hos-
pitales mi deshospitalización para te-
nerme con ellos junto al resto de sus
hijas. Más de dos veces me ha explica-
do mi madre como tantos viernes se
presentaba en el hospital exigiendo mi
desinternado porque sin mí no se iba
al pueblo, a Vallirana. Cuando fui pe-
queña, mi madre fue dura hasta el lí-
mite conmigo, rehabilitándome y exi-
giéndome posturas y ejercicios inhu-

manos, pero hoy sé que fue víctima de
presiones sociales, fue víctima de la
soledad y fue también víctima de la
incomprensión. Pero sobre todo, y así
el tiempo lo ha demostrado, fue una
madre que nunca permitió que me
arrancaran de su lado, ni que le nega-
ran mi existencia.

También fui un problema para mis
vecinos, que aún viendo como crecía
y vivía junto a ellos con una diversi-
dad funcional, nunca apoyaron a mis
padres en la accesibilidad de la esca-

lera. Según ellos la rampa sólo la ne-
cesitaba yo, así que no tenían porque
pagar ni colaborar en su construcción.

Socialmente también fui discrimi-
nada y prejuzgada por ser como era.
Mi escolarización fue una batalla ga-
nada a medias, porque sí fui
escolarizada como mis padres soña-
ron, en una escuela ordina-
ria, pero no se me integró
en igualdad de oportuni-
dad. Se me aparcó conti-
nuamente tras unos crista-
les para protegerme de mis
compañeros. Cierto curso
llegaron a regañar severa-
mente a una compañera,
hoy muy buena amiga mía,
por pasar los ratos de patio
conmigo. Ni el transporte
ni los espacios urbanos me
eran accesibles, cosa que
hizo que me perdiera la
mayoría de actividades
extraescolares. Mi introver-
sión, mi mala educación so-
cial, se confundió durante
años por un retraso mental, por una
necesidad de educación especial.

El presente es hoy, es actualidad, es
lo que soy. Ahora mismo vivo en una
España abierta a nuevas y viejas reali-
dades. Y soy una de las tantas realida-
des existentes. Sólo que de mi realidad
ahora yo soy la máxima responsable.
Mi actual realidad es que sé, he apren-
dido, que mi presencia en este mundo
no es un problema mío particular, sinó
que es una falta de conocimiento, una
ignorancia social de mi realidad.

Hoy estudio en la UB para Maestra
de Primaria asumiendo el reto y la res-
ponsabilidad. Estudio para mí, para
conocer y comprender un poco más mi
mundo. Si suspendo o apruebo, si lle-
go puntual o tarde, si hago campana o
si no llevo la materia trabajada es bajo
mi responsabilidad, porque aún con las
muchas dificultades que me encuen-
tro siento que ya no quiero ser el lastre
de nadie, ni de las circunstancias.

Hoy colaboro en diferentes proyec-
tos para la construcción de un mundo
un poco más accesible e inclusivo. Es-
toy con Asem Cataluña, porque un día
algo me llevó a ella y después de una
primera entrevista, me olvidé. Me ol-
vidé porque no tenía fuerza, ni inquie-
tudes, como hoy sí tengo para colabo-
rar en la medida de mis posibilidades.
También estoy con el Movimiento de
Vida Independiente compartiendo al

cien por cien el sueño de la libertad y
la igualdad de oportunidades, así
como colaborando en el impulso de
nuevos proyectos hacia tales sueños.
Estoy además con Federación Ecom
trabajando en diversos programas y
debates integradores. Con Federación
Ecom también he presentado mi can-
didatura para las elecciones del Insti-
tuto Municipal de Personas con
Discapacidad, con el mismo y único

objetivo de colaborar en la medida de
mis posibilidades en la construcción
accesible e inclusiva del entorno.

Hoy, sin ser autónoma, me siento
independiente porque acepto mi rea-
lidad, así como la acepta y la ama mi
familia y amistades, y no tolero que
nadie me incapacite, ni me discapacite,
ni mucho menos me discrimine por ser
como soy. Estoy rodeada de personas
muy poderosas, con sólidos argumen-
tos en defensa de los muchos derechos
humanos, y que me han enseñado y
me siguen enseñando a ser persona.

Futuro es mañana, futuro es sueño,
futuro será otro mundo. Mañana qui-
siera ver a mi familia y a mis amista-
des felices, enamoradas de la vida, ilu-
sionadas y esperanzadas como yo hoy
lo estoy. Mañana quisiera vivir en un
entorno abierto a las diversidades
ideológicas, culturales, funcionales y
demás que pueda haber, para poder
formar parte sin restricciones
discriminatorias. Quisiera poder tran-
sitar junto a mi gente sin tener que
buscar caminos alternativos y aisla-
dos. Quisiera seguir participando en
la construcción del mundo y de su his-
toria. Mañana me gustaría poder man-
tener mi integridad, mi identidad y la
capacidad de gestionar mi vida.

Margarita Alonso Guevara
Socia de Asem Cataluña
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El Pantà de Sau torna a esperar els socis d’ASEM-Catalunya
que vulguin tornar a gaudir d’uns dies d’escapada a
aquesta zona durant el cap de setmana del 12 i 13 de maig.
L’objectiu d’aquesta trobada amb les famílies de les perso-
nes afectades per una malaltia neuromuscular és que se
sentin acompanyades i recolzades. L’associació va
organitzar l’any 2006 la primera trobada de famílies, amb
la intenció que aquesta es realitzés amb una periodicitat
anual en el marc del Dia Internacional de les Famílies (15
de maig).

La trobada de famílies es realitza en un paratge natu-
ral, adaptat a les persones amb malaltia neuromuscular,
donat que moltes d’elles no acostumen a sortir de la seva
població per les dificultat de transport i de mobilitat. És

també, per tant, una ocasió per gaudir del medi ambient.
Durant la trobada de famílies es realitzen activitats
dirigides per professionals per als familiars i per a les
persones amb malaltia neuromuscular amb l’objectiu de
fomentar la seva participació social i la de les seves
famílies, facilitar la relació entre el medi ambient i les
persones amb discapacitat, col·laborar amb els poders
públics en quant al foment de la família i les relacions
entre aquestes, promoure les trobades entre les persones
amb malaltia neuromuscular i les seves famílies i les
actuacions dirigides al lleure, temps lliure, l’oci i les
activitats de grup entre les persones amb malaltia
neuromuscular i les seves famílies; i, per últim, fomentar
l’asssociacionisme.

ASEM Catalunya ja ha posat en
marxa el cicle de sessions clíniques
adreçades als professionals que
treballen amb les persones amb
malaltia neuromuscular. L’objec-
tiu és donar a conèixer a tots els
professionals, les dificultat del dia
a dia d’aquest col·lectiu i crear es-
pais d’intercanvi entre els dife-
rents professionals per tal de po-
der atendre a la persona des d’una
perspectiva biopsicosocial on tots
hi estiguem involucrats. La prime-
ra de les trobades va tenir lloc el
20 de març i va ser amb la Societat
Catalano Balear de Psicologia,
amb seu a Terrassa.

Les jornades estan dirigides a
diferents professionals: els dels
Centres de Salut Mental, fisiotera-
peutes, metges de família i infer-
mers/es, neuròlegs, anestesistes,
professionals de l’educació i dels
EAP’s, entre d’altres. Els objectius
són sensibilitzar els ciutadans so-
bre les malalties neuromusculars,
posar en comú les investigacions
i/o tractaments pal·liatius que
s’apliquen en el nostre país i en
d’altres, impulsar la coordinació
entre els diferents professionals
que intervenen en el procés de la
malaltia, establir mecanismes de
col·laboració entre les persones
afectades i els professionals, po-
tenciar els grups socioterapèutics,
elaborar un cens de persones afec-
tades i donar a conèixer a la socie-
tat en general el fet diferencial de
les malalties neuromusculars.

Tret de sortida a les
sessions clíniques

Francisco, Cristóbal, Àlex, Rafa,
Eduardo, Quique, Juan, Manel,
Jaume, Juan Carlos, Álvaro, Dani,
Alberto, Abel, Lluís, Gabriel, Luís,José
Antonio, Francisco i Jose són els mem-
bres de l’equip que el pròxim 19 de
maig defensarà ASEM-Catalunya da-
vant dels veterans del FC Barcelona.
Es tracta d’una vintena de persones
vinculades d’una o una altra manera
a l’associació i que intentaran passar-
s’ho bé i aconseguir que ASEM-
Catalunya tingui més presència soci-
al. El partit se celebrarà durant la
Mostra d’Entitats de Sant Andreu, que
tindrà lloc al parc de la Pegasso. El
matx es disputarà, però, al camp del

ASEM-Catalunya versus
Veterans del FC Barcelona

Sant Andreu. El servei d’honor de la
pilota anirà a càrrec de la regidora del
districte Sara Jaurrieta.

La primera trobada d’alguns
membres de l’equip, celebrada a finals
del març, va servir per establir una
primera pressa de contacte i començar
a decidir, per exemple, a quina pista
podrien entrenar i quins dies. El partit
no s’ha organitzat per recaptar diners
però també es va posar sobre la taula
la possibilitat de per algun tipus de
sorteig o establir una fila zero.

Encara es desconeix el nom dels
veterans que hi participaran i de si hi
podrà ser present Pitxi Alonso, que ha
estat convidat per entrenar l’equip.

Alguns dels membres de l’equip, a la primera reunió.

S’obre la inscripció per a la Trobada de Famílies
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Una llamada telefónica.
- María, aquello que dijiste en la Jor-
nada (II Jornada de Distrofinopatías
Duchenne/Becker) fue muy intere-
sante.
- ¿A qué te refieres? ¿Qué dije?
- Aquello de que las personas que ape-
nas teníamos los síntomas de Becker
teníamos otras dificultades a la hora de
mantener nuestras relaciones sexuales.

Es verdad, en nuestra asociación
estamos muy sensibilizados con las
personas que se desplazan en silla de
ruedas. Para nosotros este es el uni-
verso natural y cuando pensamos,
siempre pensamos en esta clave.
Pero... ¿Y las personas que también
conviven con la enfermedad
neuromuscular pero que no manifies-
tan síntomas evidentes de la misma?

En el debate posterior de las ponen-
cias sobre ¿Cómo vivimos nuestra
sexualidad? de la II Jornada sobre
distrofinopatías duchenne/becker,
surgía la idea de la dificultad y de las
posibilidades que tenemos al vivir
nuestra sexualidad y que a veces la
visión de la silla de ruedas es un ele-
mento inicial desincentivador, porque
se ve primero la silla y luego se des-
cubre a la persona que se desplaza en
ella. Y el debate parecía centrarse en
estos parámetros. Pero en la sala y en
nuestro colectivo tenemos personas
que aunque no se desplacen en silla
de ruedas sí tienen una serie de difi-
cultades, que al no ser aparentemen-
te visibles les limitan de una manera
muy especial. Ya que las limitaciones
están, ¿cómo afrontarlas? ¿Lo digo
¿Lo entenderán? Siempre están en-
frentándose a este dilema y esta an-
siedad actúa como un sumatorio a sus
dificultades.

Durante el debate yo pensaba en
estas dificultades, pero sobre todo
pensaba en la gente joven. ¿Con qué
actitud se pueden acercar a un en-
cuentro erótico, si sumamos a la difi-
cultad del primer encuentro la ansie-
dad de si estaré a la altura, la duda si
decir o no la dificultad física, el cómo
percibo yo mis propias dificultades?

Pensaba, que este cóctel de senti-
mientos actúa como un deshinibidor
de deseo sexual. Las dudas son con-
sustanciales a la existencia humana y
posiblement aparezca toda otra serie
de dudas que en nada facilitarán nues-
tros posteriores encuentros eróticos.

¡No gusto a nadie! ¡No tengo deseo
sexual! ¡No puedo! Y así poco a poco
podemos entrar en una negación de
nuestra vida sexual, la reprimimos.
Sin embargo, ni la negación ni la re-
presión funcionan y siempre volverá
a resurgir el deseo sexual y el miedo
al encuentro. Será siempre esta una lu-
cha inacabable que nos generará frus-
tración. ¿Cómo vivir nuestra sexuali-
dad? El primer paso es reconocer lo
que nos pasa, saber qué es lo que me
impide sentir el deseo. Y a partir de
aquí, pensar que la sexualidad no sólo
es física sino también psíquica. Y las
fantasías, los sueños, son una fuente
de placer. También lo son los encuen-
tros físicos y también los juguetes eró-

Una jornada, un debate, unas reflexiones
ticos. ¿Por qué no utilizar estos jugue-
tes como una ayuda técnica para dis-
frutar de nuestro propio cuerpo? Po-
dríamos pensar que de como perciba-
mos nuestro cuerpo dependerá como
vivimos nuestra sexualidad.

Estas son unas reflexiones surgidas
a raíz de la llamada telefónica y que
pongo a vuestro alcance, porque de
como vivimos nadie nos puede dar
lecciones; menos aún nos podrán dar
sobre como vivimos nuestra sexuali-
dad. Y lo que es más apasionante: con-
tinuamente vamos conociéndonos y
aprendiendo.

María Ramos Miranda

Marina Castro, sexòloga especia-
litzada en teràpia sexual i de pa-
rella, va oferir per a ASEM-
Catalunya un taller de sexologia
en el qual va ensenyar als assis-
tents algunes joguines eròtiques.
La iniciativa va néixer abans de
l’estiu de l’any passat però no es
va acabar de perfilar fins al no-
vembre. Després de descartar la
visita a un sex-shop, es va optar
per conèixer de més aprop unes
joguines que serveixen tant per
a la gent amb discapacitat com
per a la resta i que permeten gau-
dir del nostre propi cos, segons
va explicar Marina Castro. «La

gent té problemes en aquesta àrea
perquè no sap què fer ni on pre-
guntar. Però un problema més
gran que la discapacitat física és
el que té la gent que no es per-
met fer coses», va explicar.

La sexòloga també va facilitar
les adreces d’algunes pàgines
web on es pot trobar informació
al respecte, com www.iesp.info,
www.informacionsexual.net o
www.discasex.com, o alguns tí-
tols de llibres: Sexo ya fecto en
personas con discapacidad (Félix
López Sánchez. Ed. Biblioteca
Nueva) o Tu sexo es aún más tuyo
(Sylvia de Béjar. Ed. Planeta).

Taller de sexualitat a Can Guardiola
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Durant els darrers quaranta anys la sexologia ha
fet progressos notables i ha pogut juntament amb
el progrés social i polític avançar científicament.
Una cosa no hagués estat impossible sense l´altra.

Però que s´entén per sexologia?
Per sexologia s´entén el conjunt de coneixe-

ments bàsicament científics que avui dia tenim de
la sexualitat humana, així com de la sexualitat
d´altres éssers vius, incloent fins i tot el coneixe-
ment a nivell de l´estructura i del funcionament
mol·lecular. Per sexologia mèdica o bé sexologia
clínica hem d´entendre el conjunt d´utensilis, fàr-
macs o tècniques que poden fer possible, mitjan-
çant un professional o més d´un, portar a terme la
cura i a vegades el guariment d´un problema sexu-
al, també ben anomenat ”Disfunció sexual”.

I qui són aquests professionals?
Hi ha qui els anomena sexòlegs. Poden ser met-

ges o psicòlegs, és a dir, que la seva base de forma-
ció universitària és la de llicenciat o llicenciada en
Medicina o bé llicenciat o llicenciada en Psicologia.
Però us diríem una mentida si us diguèssim que
tots el metges o psicòlegs són capaços d´atendre
les vostres demandes o consultes en matèria de se-
xualitat humana. Només els que tenen els estudis
de postgrau a nivell universitari en sexologia o bé
aquells que de manera autodidacta s´han anat for-
mant a llarg dels últims trenta anys en aquesta
matèria. Altres especialistes com els uròlegs poden
intervenir-hi amb un enfoc parcial de la disfunció.
Per exemple, de la disfunció erèctil.

Segons la meva pròpia definició, sexòleg «és
aquell professional que sap gestionar una disfun-
ció sexual fent una anamnesis completa del símp-
toma, una exploració física adequada a la proble-
màtica i al pacient. A més sap sol·licitar als especi-
alistes adequats les anàlisis clíniques precises i les
proves diagnòstiques necessàries, les sap interpre-
tar correctament, sap fer un diagnòstic i sap ins-
taurar un tractament» (M. Maresma,1997).

Les tècniques de teràpia sexual convencional
són aplicables a totes o quasi totes les situacions
clíniques. És evident que s´han d´adaptar a la pa-
tologia i al pacient, però en general cal pensar
inicialment amb la possibilitat de llur adaptació i
trobar el terapeuta disposat a intentar-ho. Cal, tam-
bé, que el pacient o el que pateixi la disfunció tin-
gui una mentalitat oberta i predisposada i el seu
entorn més immediat també.

En certes situacions de malaltia pot ser difícil
trobar el terapeuta adeqüat i a més disposat a im-
plicar-se en una problemàtica determinada, però
n´obstant això es pot intentar si hi ha una voluntat
ferma de rebre un tractament.

Miquel Maresma, metge,
expresident de la Societat Catalana de Sexo-

logia, de l’Acadèmia de Ciències mèdiques i de
la Salut de Catalunya i Balears

(www.academia.cat)

La sexologia i la resta del món Bàscules especialitzades
per a gent en cadira de
rodes a quatre farmàcies

Les farmàcies Francisca Panadés Mas (Passeig de la Zona
Franca, 226, barri de Sants-Montjuïc), Sunyer Vilar (Pas-
seig Sant Joan, 111, Gràcia), Rosa Chamarro Aguilera (Gran
Via de les Corts Catalanes, 1052-1054, barri de Sant Martí)
i Josep Maria Morera Inglés (Passeig Sant Joan, 2, barri de
Ciutat Vella/Eixample) ja disposen d’unes bàscules espe-
cialitzades per a les persones en cadira de rodes. Es tracta
d’una plataforma en la qual els usuaris poden pesar-se
còmodament des de la mateixa cadira de rodes.

Aquest és el resultat d’una de les reivindicacions de
l’Associació Dones No Estàndard, segons ha explicat la
seva presidenta, Carme Riu: «Hem tingut moltes dificultats
però finalment ho hem pogut instal·lar». Ha estat possible
gràcies a una subvenció del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i ara dependrà d’aquesta
institució si la mesura s’amplia a d’altres farmàcies i als
centres de salut públics no només de Barcelona sinó també
de la resta de Catalunya, tal i com demana l’associació.
«Nosaltres només podem fer actuacions puntuals. Ens
agradaria ampliar-ho també a la resta de Catalunya però
això depén de la Generalitat». El desig de l’entitat és que
l’Ajuntament de Barcelona també posi de la seva part, ja
que l’Associació Dones No Estàndard assegura haver-se
reunit en diverses ocasions amb representants del
consistori i, tot i que es va comprometre a instal·lar les
quatre bàscules, finalment no ho ha fet.

Usuari d’una de les bàscules.
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Consells d’ASEM-
Catalunya sobre la llei
6/2006 de l’IVA reduït

El CERMI demana que la llei
d’igualtat tingui en compte
les dones amb discapacitat

El comitè sol·licita la inclusió
de les dones amb discapacitat

en les polítiques d’educació
i salut, entre d’altres

Davant de possibles errors en la interpre-
tació de la Llei 6/2006 d’aplicació de l’IVA
súper reduït del 4% per als vehicles de les
persones amb mobilitat reduïda, ASEM-
Catalunya vol fer alguns aclariments al
respecte.

Pel que fa a les reparacions, només
s’aplicarà el descompte en els casos de les
reparacions de cadires de rodes i als vehi-
cles amb tara no superior als 350 quilos i
que no superin una velocitat superior als
45 quilòmetres/hora que siguin utilitzats
per persones amb alguna discapacitat fí-
sica. No es requerirà cap reconeixement
previ per part de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària per beneficiar-se de
la reducció.

En el cas de les adaptacions, s’aplicarà
l’IVA del 4% quan es dugui a terme als
vehicles que siguin utilitzats per persones
amb discapacitat i mobilitat reduïda, de la
mateixa manera que es beneficiaran del
descompte les persones que comprin un
vehicle sempre que serveixi com a mitjà
de transport habitual per a alguna perso-
na amb mobilitat reduïda, independent-
ment de qui sigui el conductor.

La reducció no s’aplicarà sense el re-
coneixement del dret per part d’Hisenda
(l’imprès de sol·licitud es pot aconseguir
a la pàgina web www.aeat.es). Si la res-
posta és favorable i la compra s’ha fet
abans del dictamen, l’administració retor-
narà la diferència del 16% al 4%.

El Comitè Espanyol de
Representants de Persones amb
Discapacitat ha presentat als
grups parlamentaris 27
propostes d’esmena al Projecte
de Llei Orgànica d’Igualtat en-
tre Dones i Homes. Segons
aquest organisme, les dones
discapacitades pateixen una do-
ble discriminació per la seva
situació i, per
exemple, ha
proposat que
substitueixi
l’article 8
(discriminació
per embaràs o maternitat) pel de
“garantia del dret a la protecció
de la maternitat”. A més, creu
que ha de disposar d’un nou
apartat que permetrà que les
treballadores incrementin la
seva hora per a la lactància en
els casos de progenitors o
descendents amb discapacitat.

El Comitè també considera
que és molt important la
participació de pares i mares en
la vida de l’infant amb
discapacitat i, per aquest motiu,
creu que totes les mesures del
Pla Concilia del Ministeri
d’Administracions Públiques
s’han de fer extensibles a tots els
àmbits de feina.

L’organisme destaca que no
es considera discriminació la
diferència de tracte atenent a la
discapacitat i també proposa
incloure a l’apartat que no es
consideraran discriminatòries
les accions positives a favor de
la igualtat d’oportunitats de les
dones per discapacitat o origen
ètnic. Quant a educació i salut,

el CERMI
demana el
respecte a
la diver-
sitat hu-
mana i que

les dones siguin incloses als
articles referents a la prevenció
de l’assetjament sexual, les
millores educatives al medi ru-
ral i la igualtat dels mitjans de
comunicació públics.

L’organisme demana també
la presència a les comissions
paritàries de persones amb
discapacitat i grups desfavorits,
així com l’impuls de la paritat als
òrgans de govern d’àmbit nacio-
nal. Un aspecte més proposat,
entre d’altres, és la inclusió al
Consell de Participació de la
Dona d’associacions de perso-
nes amb discapacitat, ja que es
tracta del col·lectiu amb menys
representativitat.
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Cinefórum: el
terrorismo a debate

Nous projectes
d’ASEM-Catalunya
Com vosaltres sabeu, des d’ASEM
Catalunya volem respondre totes aquelles
demandes que ens arriben sempre amb
l’objectiu d’assolir la millora de la qualitat
de vida de les persones amb malaltia
neuromuscular i les seves famílies. És per
això que tenim el somni de tirar endavant
dos nous projectes:

· Plantem cara: curs de jar dineria adreçat a
les persones amb malaltia neuromuscular.
El curs tindrà dues fases, una primera de
teòrica i una segona de pràctica que es rea-
litzarà als jardins de l’entitat. L’objectiu
principal del projecte és potenciar les habi-
litats socials, personals i relacionals de tots
els participants, a través del coneixement i
de l’aprendre a tenir cura de les plantes.

· Taller de germans: una de les demandes
que ens arriba a l’associació és com afron-
tar la malaltia neuromuscular per part de
la família, especialment quan les persones
que les pateixen són infants. Com ho vi-
uen els germans? Com parlar-ne en famí-
lia? Com afrontar les pors, les angoixes,
però també com cercar les oportunitats?
Aquest projecte anirà dirigit als germans
dels infants amb malaltia neuromuscular,
mitjançant la creació d’un espai on poder
parlar lliurement, on afrontar les pors i les
angoixes, però també on cercar eines per
trobar les oportunitats.

Esperem que aquest dos projectes si-
guin del vostre interès i que faci que cada
dia més construïm entre tots una associa-
ció dinàmica, participativa i pionera quant
a l’atenció de les famílies amb malalties
neuromuscular. Per a més informació us
podeu dirigir a ASEM Catalunya: 93 274
49 83 o asemcatalunya@telefonica.net.

ASEM-Catalunya ha tornat a ser present a la reunió anual de la Soci-
etat Catalana de Neurologia, que enguany celebrava la seva onzena
edició. Va tenir lloc entre els passats dies 15 i 17 de març al Centre de
Cultures i cooperació transfronterer de la Universitat de Lleida. Els
temes tractats enguany a les diferents taules rodones han estat, entre
d’altres, els trastorns del son, la neurosonologia, els avenços recents
en les malalties vasculars cerebrals, la síndrome de les cames inquie-
tes, el Parkinson, els tractaments emergents en l’esclerosi múltiple,
les cefalees, l’aportació de la neuroimatge al diagnòstic de demència
de cossos de Lewy i l’electroencefalografia. En representació de l’as-
sociació hi van ser presents a l’estand d’ASEM-Catalunya la treballa-
dora social Anna Ferrer i la periodista Elisabeth Alfaro.

11a reunió de la Societat
Catalana de Neurologia

El període de sol·licituds del Programa
d’Ajudes d’Atenció Social a Persones amb
Disminució (antigues PUA) enguany enca-
ra no s’han obert però cal estar a l’alerta ja
que per a algunes de les prestacions hi ha
un curt termini de temps per demanar-les.

Com sempre, restem a la vostra dispo-
sició per tal de facilitar-vos la informació,
els formularis, assessorament... Per a qual-
sevol consulta, truqueu a l’Associació: 93
274 49 83 o 93 346 90 59.

Anna Ferrer

Nota informativa

Va tenir lloc a la Universitat de Lleida.

El pasado día 16 de marzo del 2007 en el Hotel d’Entitats Can
Guardiola, situado en la C/Cuba 2, proyectamos la película OMAG
(“31 muertos contra el terror y por la justicia”) Nuestra intención era
la de profundizar y reflexionar sobre el terrorismo, la utilización po-
lítica del mismo, el clima de crispación política y social de los últimos
tiempos… y, sobre todo, la situación de las víctimas. Para hablar de
todo ello contamos con la presencia de Roberto Manrique (Secretario
General de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas –ACVOT–).

Así, a través del método pregunta-respuesta, fuimos desgranan-
do temas como: las diferencias entre el terrorismo en Irlanda y en
España, la definición legal de víctima, la situación actual de las vícti-
mas (asociaciones coma la  ACVOT tienen por objeto: trabajar por las
víctimas, unidad contra el terrorismo, evitar la manipulación parti-
dista, no a los sentimientos de venganza, no a la crispación política y
la magnitud del problema es de carácter nacional); la situación políti-
ca (caso De Juana Chaos. Reforma del Código Penal), la negociación
/no negociación política (siempre en el marco de la ley), las manifes-
taciones (la ACVOT sólo participa en movilizaciones con lema explí-
cito “Todos contra el terrorismo”); y una posible solución (disolución
de ETA). La valoración del cinefórum por parte de los asistentes (30
personas) fue muy positiva porque permitió escuchar de primera
mano la experiencia, el sentir y la información de una víctima del
terrorismo. La próxima sesión será el 18 de Mayo con el tema de la
manipulación de los medios de comunicación. El poder mediático.

 Ernes Ojeda
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El 4 de noviembre
Ese mismo día del año 2006 tuvo lugar en Barcelona la II Jor-
nada de distrofinopatías Duchenne/Becker. Una segunda
oportunidad para escuchar, ver, aprender e informarme en
un espacio de encuentro poco habitual, por una enfermedad
“poco habitual”, que me ha “tocado” padecer. “Tocado” por-
que para que como yo seamos tres han nacido cien mil, y ésta
es la razón que me hace pensar que ese fue un día privilegia-
do en un espacio privilegiado a tan solo 1.000 Km de mi pro-
cedencia; porque para sentir el consuelo y la esperanza por la
publicación de nuevos avances y conseguir ese espacio de
encuentro e intercambio de experiencias tan importante para
los afectados nada fácil de encontrar desconozco que haya
barrera alguna, no fueron nada 1.000 Km tampoco lo hubie-
ran sido 2.000, ni lo fue el cada vez más pesado “señor Bécker”.

Comenzó la jornada con la participación del Dr. Manuel
Roig, y la Dra. Montse Olivé. Conforme avanzaban en sus
explicaciones tenía la sensación de que en esa mesa había dos
auténticos profesionales excelentes conocedores de las
distrofinopatías, aportándonos tranquilidad y confianza al
descubrir que gracias a Dios hay verdaderos conocedores del
problema que nos hablan con segu-
ridad y no basándose en las hipotéti-
cas hipótesis de:  “pudiera ser”, “po-
dría deberse a” o “creo que”, que es
desgraciadamente a lo que muchos
afectados estamos acostumbrados,
porque desgraciadamente padece-
mos una enfermedad “huérfana”.
Observé que tenían un profundo conocimiento sobre las
distrofinopatías, y un dato que me sirvió para confirmarlo
fue el hecho de hablar de “hipertrofia de gemelos” y no
“pseudo-hipertrofia” como afirman tantos otros médicos. Esa
era una de mis dudas sobre estas enfermedades,  si los geme-
los están hipertrofiados, es decir más fuertes, o si se trata de
una pseudo-hipertrofia, es decir, un aumento aparente de la
masa muscular sin tratarse de masa muscular sino de “tejido
conectivo”, una teoría en la que nunca creí.

A continuación intervino la genetista Pía Gallano, y el Dr.
Luís García, científico del instituto “Genethon”. Para muchos
estas intervenciones resultaron difíciles de comprender. Po-
dría señalar que para comprenderlas se necesitarían unas no-
ciones básicas de genética molecular. Gallano tuvo una gran
intervención, y agradezco oportunidad de encontrar respuesta
a dos de mis dudas; ¿Qué ocurre en el exón 45? ¿por qué son
frecuentes los defectos en esta parte del gen de la distrofina?
Su respuesta fue que el intron anterior al exon 45 era dema-
siado largo, aumentando así las posibilidades de error en esta
zona, siendo transmitidos al exon 45. Pero claro, en respuesta
a mi pregunta surgen otras preguntas como: ¿qué es un exón?,
¿qué es un intrón?, ¿qué es un gen? La siguiente cuestión fue
sobre las mujeres portadoras: ¿por qué no padecen la enfer-
medad, puesto que constan de dos cromosomas X, y uno de
ellos está afectado? Me contestó que bastaba con poseer el
cromosoma X sano en aproximadamente un 50% de las fibras
musculares para que no se manifestasen los síntomas.

Posteriormente habló Luís García, alguien en quien mu-
chos guardamos serias esperanzas de que junto con sus cola-
boradores puedan alcanzar un avance curativo en un futuro
próximo. Fue llamativa la cercanía mostrada hacia los asis-
tentes a los que no paró aclarar dudas, viéndose rodeado de
curiosos, por eso sería interesante ampliar el tiempo de deba-
te, ya que tan sólo se escuchó mi pregunta; ¿existe la posibili-

dad de una administración por vía oral? Según él, se necesi-
taría un mes para administrarlo por vía intramuscular. Co-
mentó que el problema que planteaba la vía oral era la res-
puesta inmune, pero que en el caso de la Distrofia de Becker
sería posible obtener una cápsula. Esto hizo, lógicamente, que
ese día tuviera más esperanzas de curarme que el anterior, y
dado que mi pregunta resultó interesante también lo hubiera
sido escuchar otras. No es lo mismo hacer las preguntas en
público que en privado, por eso sería necesario organizar una
atención privada.

La siguiente intervención trató sobre la sexualidad y me
interesé por un comentario de la Dra. Bakaikoa referido a
nuestra sexualidad, según ella, “diferente” por poseer una
“diferencia” que nos hacía ser “diferentes”, no solo en el día
a día sino también en el sexo, pudiendo ser este un motivo de
atracción hacia una posible pareja, aportándonos un punto
de vista muy optimista pero que no carece de razón,  puesto
que las cosas diferentes por el mero hecho de serlo llaman la
atención.

En la siguiente actividad había que elegir entre varias y
finalmente asistí a la experiencia grupal, donde tuve oportu-
nidad de intercambiar experiencias con los asistentes; entre
ellos un no menos impactante caso de distrofia muscular de

Becker asintomático de 35 años de
edad que hizo plantearme cuestiones
como: ¿podría conseguir que mi dis-
trofia fuera así?, ¿qué se plantea esa
persona? ¿Se han equivocado en mi
diagnóstico?, ¿selecciono un varón
para no tener hijas portadoras?, ¿qué
me ocurrirá en un futuro?, ¿no ocu-

rrirá nada?, ¿tomo alguna medida?... En un cruce que tuve
con él le dije que actuara como si no tuviera nada y que se
alejara del asunto, ¿qué opinas? Además de este señor, había
madres de chicos con distrofia muscular de duchenne, el pa-
dre de una joven con distrofia de Steinert (si no me equivo-
co), una chica, el Psiquiatra Dr. Josep María Recanses, la tra-
bajadora social María Ramos y yo, un caso típico de distrofia
muscular de Becker. Hubiera sido mejor separarnos en dos
grupos; la distrofinopatía de duchenne por un lado y la de
Becker por otro puesto que aún siendo enfermedades que afec-
tan al mismo gen, soy muy distintas y de hecho tienen nom-
bres distintos. De esta forma se potenciaría aún más la efecti-
vidad de la terapia, no obstante me pareció muy interesante a
pesar de su corta duración. Al término de la misma Josep
María me preguntó qué destacaría de esa experiencia e inme-
diatamente me acordé de una anécdota que había contado
una de las madres de los chicos con distrofia de duchenne
sobre su hijo, en la que contaba como después de numerosos
intentos frustrados de jugar al fútbol con sus compañeros,
tuvo la genial idea de convertirse en árbitro, me pareció una
forma de no dejar de jugar sin jugar, pero con sus compañe-
ros, en definitiva una forma de utilizar la arbitrariedad con-
tra el aislamiento, y que mejor forma de hacerlo que siendo
árbitro.

Concluyo diciendo que el 4 de noviembre de 2006 vivi-
mos una jornada completa e interesante tanto científicamen-
te como psicológicamente, y con más actividades que la an-
terior, pero con el mismo tiempo, por ello me gustaría apor-
tar la idea de que la jornada III no dure un día, sino dos, con
el fin de conseguir un clima de menor precipitación y si es
posible contar con la participación de algún otro científico
además de Luís García.

Juan Manuel Pámpano
Badajoz

Me gustaría que la jornada de
Duchenne/Becker durase dos días
para conseguir un clima de menor
precipitación, y que contase con la

participación de algún científico más
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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

Hola, mi nombre es Joaquín
Fernández Martínez y, desde hace un
tiempo, disfruto del servicio de taxis
puerta a puerta. Mi número de usua-
rio es el: 33957. La presente es para
intentar justificar con urgencia que,
aunque ahora existan autobuses adap-
tados, se deberían tener en cuenta las
características de cada persona.

Recurro a usted porque hoy mis-
mo, cuando he llamado a CETRANSA
para pedir un taxi que me devuelva a
casa –un servicio que hasta ayer me
concedían–, me han dicho que NO, ya
que tengo dos autobuses adaptados
para hacer el mismo recorrido.

Supongo que podrá imaginar mi
sorpresa ante la idea de no poder vol-
ver a casa o, quizás, algún día, ni po-
der venir a trabajar.

Porque mi realidad es que, dado el
significativo y progresivo deterioro
muscular y de equilibrio que me hace
padecer la DISTROFIA MUSCULAR,
me cuesta horrores andar y no puedo
subir escalones, ni bajarlos; lo que me
incapacita para ir en trasporte públi-
co ordinario, aunque oficialmente esté
adaptado. Ya que, actualmente, aun-
que aún puedo deambular, tengo tan
poca fuerza en los brazos y las manos,
que ni puedo valerme de un bastón o
una muleta que me estabilizase.

Piense que, básicamente, pido el
servicio por motivos laborales; que
gracias al servicio puerta a puerta,
puedo seguir logrando que ni mi de-
bilidad, ni mi ansiedad, ni el hacina-

miento de las horas punta hagan que
tenga una caída que me confine defi-
nitivamente a una silla de ruedas.

Únicamente solicito que, hasta que
mi proceso vital me siente en una si-
lla de ruedas eléctrica, y entonces ya
sí pueda ir en autobús adaptado, se
me conceda poder utilizar el servicio
de taxis puerta a puerta cuando lo
necesite.

Joaquín Fernández

Una madre
agradecida
Queridos amigos. A mi pequeña de 11
años (Natalia), le diagnosticaron dis-
trofia de cinturas hace nueve meses.
Desde entonces no había sido capaz
de sentirme como me siento ahora.
Parecía una pesadilla; todo cambió en
nuestras vidas. Pero en poco tiempo
y gracias a ASEM empezamos a ser
más positivos y nos pusimos manos a
la obra; en ello estamos.

Ahora se nos presenta la dificultad
del cambio de colegio, pues Natalia
deberá comenzar este año la ESO. Si
ya en circunstancias normales es duro
para ellos, imaginaos con un proble-
ma de movilidad añadido. Vivimos en
Mollet del Vallés y mi primer paso fue
centrarme en buscar un colegio cer-
cano a casa para evitar los desplaza-
mientos.

La primera opción, por cercanía,
fue un colegio concertado religioso
que esta a apenas doscientos metros

Quejas sobre
el taxi

CARTAS

de mi casa. Me di de bruces con la Vir-
gen, o mejor dicho, con la dirección
del colegio. Para ellos Natalia era un
problema y no me pusieron las cosas
demasiado fáciles.

Fuimos a otro centro concertado, la
Academia Mollet. Allí el despliegue
humano y técnico me dejo impresio-
nada. La señora directora dijo textual-
mente: “no es que a Natalia le vaya
bien o no este centro, sino que a este
centro le viene muy bien que esté
Natalia, para poder aprender todos
juntos.” En Academia Mollet sentí que
mi hija no era un problema.

Gracias a su colegio actual,
Montseny y a Academia Mollet, me
siento en la obligación de reivindicar
desde aquí que otros colegios tomen
como modelo esta actitud.

Muchas gracias.

Maica Coll
sòcia d’ASEM-Catalunya

ASEM-Catalunya
us ofereix aquest espai de cartes

on podreu expressar tot allò
que volgueu.

 Us convidem a participar-hi!
Només heu d’enviar el vostre

text a qualsevol de les següents
adreces:

asemcatalunya@hotmail.com
asemcatalunya@telefonica.net

Ja sabeu que l’objectiu del
LLIGAM  no és només infor-

mar-vos sino també servir com
a plataforma de contacte i

expressió entre tots nosaltres.
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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:


