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SUMARI

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.

El día 19 de este mes de abril celebramos la Asamblea Gene-
ral Ordinaria. La Asamblea es la máxima representación de
nuestra entidad; motivo por el cual es importantísima la asis-
tencia de los socios; es una oportunidad para que el socio co-
nozca Asem Catalunya; y nosotros los miembros de junta,
conozcamos las necesidades de las personas con una enfer-
medad neuromuscular.

El proceso participativo es elemental para el buen funcio-
namiento del mundo asociativo, por esto en Asem intenta-
mos crear el máximo de actuaciones que conlleven a esta par-
ticipación. En esta línea, el día 18, un día antes de la asamblea,
celebramos en Can Guardiola un cine forum en el que trata-
mos el tema de la “Aceptación del otro”; para ilustrar este
tema proyectamos la película “Chocolat”.

El día 18 de mayo, estamos todos invitados a la “III
Trobada de Famílies” que este año celebraremos con una vi-
sita al Zoo de Barcelona. Este encuentro surge de la sugeren-
cia que hizo el abuelo de un socio en el grupo de padres y la
ponemos en marcha por parecernos interesante para todos,
incluso para los menos niños. Os aseguro que esta visita al
Zoo será diferente.

Actualmente tenemos en funcionamiento seis grupos so-
cio-terapéuticos, dirigidos por profesionales para personas con
una enfermedad neuromuscular y familiares. Además del gru-
po de teatro, informática, actividades acuáticas y vídeo-forum,
foros de la página web. Aún así estamos abiertos a cualquier
idea que haga posible la participación del socio.

Todos deberíamos ser conscientes de la importancia de la
participación  y para ello es necesario hacernos una idea real
de por qué se produce este fenómeno.

Soy consciente que en las personas con enfermedad
neuromuscular la movilidad puede ser un elemento de peso,
pero necesitamos saber quienes tienen ese problema, para es-
tudiar la viabilidad y necesitamos saber las necesidades y pre-
ferencias.

En Asem Catalunya estamos abiertos a cualquier sugeren-
cia para ponerla en marcha si conseguimos que sea en benefi-
cio de nuestros socios.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya

Pàg. 3 - Assemblea anual ordinària d’ASEM-
Catalunya.

Pàg. 4 - El Congrés d’ASEM, al novembre / Pri-
mera Mostra de Curtmetratges.

Pàg. 5 - El 25è Congrés ja té logo.

Pàg. 6 - La futura cartera de Serveis Socials
comença a prendre forma / La Generalitat establirà
un mínim en les prestacions de la Llei de
Dependència.

Pàg. 7 - ASEM-Catalunya torna a apostar per
l’abordatge psicològic de les famílies.

Pàg. 8 - Grup de pares.

Pàg. 9 - Congrés anual de la Societat Catalana de
Neurologia / Tu ajudes 2008.

Pàg. 10 - Manual sobre grups d’ajuda mútua de la
Confederació ECOM / Intercanvis Internacioans
/ Setens premis Cermi.es.

Pàg. 11 - La Llei de Drets i Oportunitats de la
Infància i l’Adolescència espera aportacions /
Nova reunió del comité d’experts.

Pàgs. 12-13 - Entrevista al pneumòleg Xavier
Muñoz.

Pàg. 14 - Nuevas aportaciones al estudio de la Dis-
trofia Muscular, per Mario Marotta.

Pàg. 15 - Publicitat.

Pàg. 16 - Curs d’informàtica d’ASEM-Catalunya.

Pàg. 17 - III Trobada de Famílies / Coses per pen-
sar, per Anna Rovira.

Pàg. 18 - Un nou decret regula l’accessibilitat als
transports per als discapacitats.

Pàg. 19 - Glogus accessibles / Breus.

Pàg. 20 - Una aproximación a la cuestión ética en
ASEM-Catalunya.

Pàg. 21 - Agenda

Pàgs. 22-23 - Cartes.

EDITORIAL

Direcció:
ASEM-Catalunya
asemcatalunya@telefonica.net

Edició, redacció, fotografia,
disseny i compaginació:
Elisabeth Alfaro
asemcatalunya@hotmail.com

Col·laboracions
Juan José Moro
María Ramos
Jesús Mir
Josep Cabré
Mª Teresa Pereira
Mario Marotta
Elizabeth Carmen
Maite de Marcos

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a:



ASEM Catalunya
3

   Lligam - Abril de 2.008

Assemblea General Ordinària

ASEM-Catalunya va celebrar la seva Assemblea General
Ordinària el passat 19 d’abril a Can Fabra (Barcelona).
Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior es
va donar llum verda a la memòria de l’entitat del 2007.
El document detalla l’activitat de l’associació del passat
any, des del moviment de socis (amb 23 altes) fins a les
diferents tasques i activitats realitzades (convenis, reu-
nions de treball, excursions, grups terapèutics –amb una
mitjana de 80 participants-, teatre...), passant per les xi-
fres del dia a dia d’ASEM-Catalunya i les subvencions
rebudes.

També es van aprovar els comptes, el balanç del 2007 i
el pressupost per
al 2008. Enguany
ascendeix a
209.880 euros, una
xifra superior a la
de l’anterior exer-
cici sobretot per la
celebració al no-
vembre de la pri-
mera Setmana de
les Malalties
Neuromusculars i
del 25è Congrés

d’ASEM –organitzat per ASEM-Catalunya i promogut
per la Federació ASEM–, un esdeveniment també inclòs
en el Pla General de l’entitat que el president, Juan José
Moro, va presentar a continuació. Moro va explicar que
la prioritat per a aquest any, com sempre, és l’atenció als
socis, ja sigui individual, grupal o integral, i va avançar
alguns dels projectes en marxa, com la recuperació de la
gimnàstica de manteniment a la piscina, la publicació dels
manuals Avancem en la millora de la nostra qualitat de
vida i de fisioteràpia respiratòria o la setmana de les
malalties neuromusculars prèvia al Congrés.

Per últim, es va aprovar la declaració d’Utilitat Públi-
ca de l’associació. La mesura és un reconeixement social
per part de la Generalitat de Catalunya, a més d’una eina
que permetrà a les empreses fer aportacions a l’associa-
ció i que les puguin desgravar, així com també ho po-
dran fer els socis amb les seves quotes.

L’assemblea va finalitzar amb el torn obert de parau-
les. Les intervencions del públic es van anar produint al
llarg de la sessió i sobretot es van centrar en dos temes:
la possibilitat de renovar la furgoneta i la participació
dels socis en les diferents activitats organitzades. Tots els
presents van coincidir en la necessitat d’engegar un pro-
grama per fomentar-la. A l’assemblea hi van assistir una
vintena de persones.

D’esquerra a dreta, Mª Teresa Baltà, Juan José Moro, Mònica Breitman i Mª
Teresa Pereira, durant l’assemblea del passat 19 d’abril.

El pressupost per
a aquest any 2008
puja als gairebé
210.000 euros,
un increment
produït sobretot
pel Congrés del
mes de novembre

Es va aprovar el Pla
General del 2008 i la
declaració d’Utilitat

Pública de l’associació,
entre d’altres
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Per celebrar el seu quart de segle, l’asso-
ciació organitzarà al proper novembre el
25è Congrés d’ASEM, una cita a nivell
estatal que tindrà lloc entre el 10 i el 16
de novembre a l’hotel Barceló Sants de
Barcelona. Després de la celebració de la
Setmana de les malalties neuromusculars
(de dilluns a dijous, amb conferències i
intervencions a diversos mitjans de co-
municació), el congrés arrencarà oficial-
ment el divendres 14 amb la inaugura-
ció per part del president de la Societat
Catalana de Bioètica, Marc Antoni
Broggi. El programa es pot consultar a la
web www.xxvcongresodeasem.org.

Fins a diumenge seran diverses les
personalitats i els professionals d’arreu
de l’estat que participaran en aquesta
cita, que posarà a l’abast dels assistents
també tallers pràctics. Sota el lema “Vi-
vim el present mirant al futur”, el con-
grés comptarà també amb activitats per-
manents, com exposicions, i d’altres com
un triangular de futbol solidari amb els
Veterans del RCD Espanyol i de la
Gramanet i una concentració de Harley
Davidson.

Al novembre, Setmana de les
malalties neuromusculars i Congrés

Primera Mostra de Curtmetratges
Dins de la Setmana de les Malalties Neuromusculars, una altra de les activitats
paral·leles previstes és la convocatòria d’una Mostra de Curtmetratges. Aquesta
Mostra, oberta a tots aquells que vulguin participar-hi, té com objectiu reflectir en
imatges tot allò que es pot trobar una persona que pateix una malaltia
neuromuscular en la seva quotidianietat. Per això, el lema d’aquesta mostra serà «El
dia a dia d’un afectat per malalties neuromusculars». Pretenem que els vídeos
presentats serveixin per crear debat i reflexió sobre totes les barreres:
arquitectòniques, però també socials o mentals amb les que es pot trobar un afectat
en la seva lluita diària.
Els curts, que hauran de tenir una durada màxima de 20 minuts, s’exhibiran durant
el XXV Congrés en una sala adient.  Podeu consultar les bases de la mostra i accedir
a la fitxa d’inscripció a la pàgina web del Congrés: www.xxvcongresodeasem.com.
Volem que aquesta iniciativa, que neix amb voluntat de tenir continuïtat en el
temps, compti amb tot el vostre suport i que serveixi per plasmar amb imatges
aquelles coses que ens inquieten o ens preocupen. Us animem a participar-hi.

Algunes cites...

Setmana de les malalties neuromusculars: conferències sobre
accessibilitat (11 de novembre), fisioteràpia (dia 12) i l’atenció

psicològica (13 de novembre).

Inauguració: Divendres 14 a les 16 hores.

Taula d’investigadors, el dia 15, amb Manel Roig, Cecilia Jiménez-
Mallebrera, el doctor Ezquerra i Adolfo de Munain, dissabte al matí.

Grups socioterapèutics: divendres 15, a partir de les 12 hores,
grup d’Steinert, Pares, Facio, familiars, becker i debat.

Conferència «Com ajudar a les famílies des de l’atenció
sanitària», a la tarda, sobre el consell genètic, la influència de
l’exercici sobre el dany muscular i la relació metge-pacient.

Acte de clausura: conferència Vivamos el presente mirando al
futuro, lectura d’un manifest, concert de la Coral de la TMB i

sopar del 25è aniversari.

Partit de futbol dels Veterans del RDC Espanyol i de la Gramanet i
concentració de Harley Davidson, diumenge 17 al matí.

L’organitza ASEM-Catalunya i el promou la Federació ASEM
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Des d’un principi el jurat es va mostrar molt satisfet
pel volum d’obres presentades (34 en total) així com per
la qualitat dels dissenys. Es va fer esment especial als
dissenys presentats pels alumnes del curs d’informàtica
d’ASEM, valorant el seu esforç i la seva empenta.
Després de la lectura de les bases va començar el procés
de selecció.

El 25è Congrés
ja té logo

El dia 13 de març es va reunir a la seu de
l’associació del carrer Montsec el jurat del
concurs de disseny per escollir el logo del
XXV Congrés d’ASEM que tindrà lloc el
proper mes de novembre. Formaven part
d’aquest jurat Juan José Moro Viñuelas,
president d’ASEM Catalunya, Petra
Unzueta, sòcia de l’entitat, Joan López,
professor de dibuix i disseny gràfic del
CM Pont del Dragó, i María Ramos, ge-
rent d’ASEM Catalunya. Actuava com a
secretari del jurat Jesús Mir, adjunt a ge-
rència de l’associació.

El jurat va reconèixer la dificultat per triar entre tots
els dissenys rebuts. La resolució es va basar sobretot en
la qualitat dels logos presentats així com en la seva
capacitat per recollir l’esperit d’ASEM que es vol
transmetre durant el Congrés.

Finalment, i després de llargues deliberacions, el
resultat final va ser el següent:

Accèssits:

Núria Contreras Contreras, de Puigcerdà                     Fernando José Sánchez Sánchez, de Madrid

1r Premi: Marta Castro Rovira, de Terrassa
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La Generalitat ja ha definit les prestacions que incorpo-
rarà la futura Cartera de Serveis per als anys 2008 i 2009.
La consellera Carme Capdevila va presentar l’avantpro-
jecte el 10 de març davant del Consell General de Serveis
Socials, un òrgan participatiu i de consulta de l’adminis-
tració en la matèria. La cartera fixa 104 prestacions del
sistema públic de serveis socials a que, amb caràcter uni-
versal, tenen dret els ciutadans de manera gratuïta o a
través del copagament. Els ajuts poden ser de serveis,
econòmics i tecnològics i bona part del seu accés, més de
la meitat, estarà garantit per llei.

Segons el govern, l’avantprojecte de cartera prioritza
els serveis  que permetin a les persones amb dependència
gaudir de la major autonomia personal possible, incloent-
hi les prestacions tecnològiques, l’atenció domiciliària i
l’assistent personal. Aquesta figura estarà regulada per
reglament.

De cada una de les prestacions, la cartera defineix la
seva tipologia, el caràcter garantit o no (és a dir, exigible
com a dret subjectiu o bé subjecte a disponibilitat
pressupostària), el tipus de prestació, la població a què
va destinada, l’establiment o equip professional que l’ha
de gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de
l’equip, a més del cost dels serveis d’atenció personal,
educativa i social que són a càrrec de l’adminstració res-
ponsable.

La futura Cartera de Serveis Socials
comença a prendre forma

Quant al copagament, la cartera estableix la possibilitat
d’exigir-lo a les persones beneficiàries d’aquelles
prestacions que comportin substitució de la llar,
alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament. Així
mateix, els ens locals poden sotmetre a copagament la
prestació de teleassistència i la d’ajut a domicili. L’import
variarà en funció de la capacitat econòmica de la perso-
na beneficiària.

Entre els objectius de la cartera per a les
prestacions garantides destaquen aconseguir

que el nombre de persones ateses pel servei
de teleassistència domiciliària arribi a les

24.000; que l’assistència tecnològica, el servei
d’assistent personal i les ajudes instrumentals
destinades a mantenir o millorar l’autonomia

personal arribi a les persones en situació de
dependència de grau III; que els serveis

d’atenció precoç tinguin una mitjana de 1,2
hores setmanals i un mínim de 25.000 usuaris

o que el nombre de places en serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial

per a infants i adolescents s’ha d’incrementar
el 50%, entre d’altres.

La Generalitat establirà un
mínim en les prestacions
econòmiques fixades per
la Llei de Dependència

El departament d’Acció Social i Ciutadania estudia establir una
quantia mínima en concepte de prestació econòmica per als
beneficiaris de la Llei de Dependència. La mesura beneficiarà
sobretot als receptors de pensions de gran invalidesa amb
complements per l’assistència d’una altra persona, ja que aquest
tipus de pensió mitiga els beneficis de la normativa estatal. La
Generalitat vol fixar una quantia en concepte de dependència
que serà o bé igual que la pensió mínima no contributiva, que
ascendiria a 320 euros, o bé la meitat de la prestació que li
corresponia si no s’apliqués la corresponent deducció del
complement de la pensió de gran invalidesa. En els casos de les
prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues a les que se
sol·licita mitjançant la Llei de Dependència, la normativa obliga
a deduir aquests conceptes a l’hora de calcular la prestació
econòmica del beneficiari. Amb l’establiment d’una prestació
mínima s’eleva la quantia a rebre en els casos en què s’aplica
aquesta deducció i s’incrementa el nivell de protecció.
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L’Aula Magna del Centre Cultural de Caixa Terrassa va
acollir el 21 de febrer passat la xerrada “L’abordatge psi-
cològic de les malalties neuromusculars”. Estava organit-
zada per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i Balears, de la Societat Catalano Balear de
Psicologia, que en el marc d’un conveni signat per amb-
dues entitats va convidar la gerent d’ASEM-Catalunya,
María Ramos, a que en fes de moderadora dels dos convi-
dats: el psicòleg clínic i psicoanalista Jaume Petit i la tam-
bé psicòloga clínica i terapeuta familiar Serrana Aguirre.

María Ramos va fer una petita introducció sobre què
són les malalties
neuromusculars,
amb 125 patologies
diferents, alhora que
es va congratular de
que es pogués cele-
brar una sessió que
les tractés, ja que era
un dels objectius
d’ASEM-Catalunya:
“Hi ha jornada per
pensar”, va assegu-

ASEM-Catalunya torna a apostar per
l’abordatge psicològic de les famílies

rar, convidant els assistents a dur a terme aquesta “bella i
difícil tasca”.

El primer en intervenir va ser Jaume Petit, que va la-
mentar que “la família sempre és la gran oblidada” i va
assegurar que “no ajudar-la a tenir protagonisme és desa-
profitar una part que ens és molt útil”. Petit va explicar
que la família pot fer que l’afectat que senti estimat i evi-
tar que se senti culpable i que, si és necessari, per aconse-
guir-ho ha de recórrer a l’ajut exterior (social i psicològic).
“El fet que existeixi un associació és fonamental”, va asse-
gurar. Les explicacions de Petit es van anar intercalant amb
les de la psicòloga Serrana Aguirre, que va parlar de tres
cicles vitals: la malaltia, la persona i la família. El primer
pas, va assegurar, és que la família aprengui a viure amb
la nova situació que es planteja quan arriba el diagnòstic.

Després d’alguna intervenció del públic assistent, el
president de la Societat Catalano Balear de Psicologia,
Josep Deví, va assegurar que l’entitat s’encarregaria de
l’elaboració d’un manual sobre l’abordatge psicològic de
les famílies en un treball conjunt amb ASEM Catalunya.
María Ramos, que va mostrar la seva satisfacció per l’anun-
ci, va tancar la sessió amb una conclusió: el més impor-
tant és l’acompanyament, escoltar i entendre.

Treballarà conjuntament amb la Societat Catalano Balear de Psicologia,
que va organitzar una xerrada el 21 de febrer, en l’elaboració d’un manual

La gerent de
l’associació,
María Ramos,
va moderar les
intervencions de
Jaume Petit i
Serrana Aguirre

D’esquerra a dreta, la moderadora, María Ramos, i els psicòlegs Jaume Petit i Serrana Aguirre.
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Una de les queixes que més sovint va apareixent tant en
el grup de pares com en el grup d’afectats de malalties
neuromusculars és la falta de sensibilitat i de compren-
sió tant de l’administració com de la societat en general.
La complexitat de les ajudes, els entrebancs burocràtics,
la fredor de l’administració, les actituds i comentaris pa-
ternalistes i/o compassius, quan no directament desa-
gradables, de la gent són viscuts moltes de les vegades
com agressions que s’afegeixen al seu dolor. L’existència
prèvia d’aquest dolor els fa més sensibles. La impotèn-
cia per fer canviar les dinàmiques mentals en l’adminis-
tració i en la societat cap a una actitud més comprensiva,
més propera, en definitiva més empàtica vers la realitat
de pares i afectats d’aquests tipus de malalties genera
molta ràbia i sensació d’abandonament que moltes ve-
gades es tradueix en aïllament social.

Pares i afectats
són ben conscients
de la necessitat
d’acceptar la dolo-
rosa realitat que els
ha tocat viure i s’hi
dediquen amb ener-
gia i amb les capa-
citats emocionals, fí-
siques i econòmi-
ques que són capa-
ços de mobilitzar en
cada moment. A
més, aquesta capa-
citat i necessitat a
l’hora d’acceptar i

d’assumir la realitat de la malaltia es posa a prova més
sovint del que molts d’ells voldrien, ja que l’evolució
degenerativa de la malaltia provoca noves limitacions que
cal també poder acceptar i assumir i per les que cal gene-
rar noves estratègies per enfrontar-s’hi i conviure-hi. Si
és important aquesta mirada honesta i el més realista
possible vers la realitat més íntima i familiar, igualment
és d’important, per l’efecte que té, la mirada externa, la
mirada que ve de fora, la mirada dels altres.

La mirada interna porta a poder acceptar i assumir les
limitacions que comporta la malaltia en un mateix o en
el propi fill, la qual cosa implica importants renuncies
vitals. En primer lloc renunciar a la il·lusió de la salut en
un mateix o en el fill, a continuació renunciar a unes ex-
pectatives sobre la pròpia vida o la del fill i de la seva
família, expectatives que al tenir que anar-les adequant
segons l’evolució de la malaltia en molts dels casos esde-
venen, es transformen en un viure el dia a dia. La mirada
externa afecta a la manera en què pares i afectats se situ-
en i es relacionen amb el món exterior. Aquesta mirada
es composa de dues mirades, la que es relaciona amb allò
que és rebut directament del món exterior, comentaris i
actituds, i la que tant pares com afectats posen en els al-
tres i que tindria més a veure amb temors, incerteses, in-
seguretats pròpies i/o familiars.

Ambdues mirades, la que arriba directament i la que
s’imagina, estan molt interrelacionades, de manera que
no sempre és fàcil diferenciar-les. Quina part en allò que
es rep i es percep de l’exterior, dels altres, és únicament
dels altres i quina part és imaginada. Quan la mirada
exterior és percebuda com distant, falsament compassi-
va o descaradament curiosa provoca moltes vegades una

Grup de pares

La mirada interna
porta a poder
acceptar i assumir
les limitacions que
comporta la malaltia
en un mateix o en el
fill, cosa que
implica importants
renúncies vitals

Per Josep Cabré, psicòleg
Núm. Col·legiat 9322 Alguns membres del grup de pares.
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Los días del 6 al 8 de marzo tuvo lugar en Gerona en el Palacio
de Congresos, organizado por la Sociedad Catalana de Neuro-
logía, su Congreso anual, y Asem Catalunya estuvo presente
con un estand. Dicho encuentro sirvió para intercambiar im-
presiones con los distintos neurólogos allí presentes, por parte
de nuestro presidente Juan José Moro.

También aprovechamos el evento para solicitar a los distin-
tos laboratorios allí presentes su apoyo económico de cara a
nuestro compromiso como organizadores de XXV Congreso
de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares,
que como sabéis celebraremos en Barcelona en el mes de no-
viembre.

Mª Teresa Pereira
Vicepresidenta de ASEM-Catalunya

renúncia social. Porta a deixar de sortir, de fer
coses per la pressió de la mirada dels altres, dels
seus comentaris i de les seves actituds. Certa-
ment hi ha problemes reals d’accessibilitat a les
ciutats que fan més difícil la mobilitat desitjada,
però també és cert que aquesta mirada mixta des
de l’exterior, com són mirats i com es veuen mi-
rats pels altres, genera renúncia social. En cada
cas i família el grau de renúncia social serà més
o menys gran. En alguns casos, però, pot arri-
bar a l’aïllament social.

Els grups de pares i els grups d’afectats de
l’associació suposen un espai íntim i protegit on
poder compartir i contrastar tant les experiènci-
es internes, les que tenen a veure amb el món
emocional, com les experiències externes, les que
tenen a veure amb les relacions personals. El
grup esdevé un espai segur en el que tots par-
len un mateix llenguatge, en el que és possible
trobar una comprensió i acceptació genuïna, la
que prové d’una experiència compartida. Un es-
pai per compartir tant la queixa com la pena,
però també és una espai que genera esperança,
reafirmació, un espai també per a la reflexió, un
espai on la mirada interna i externa conflueixen
i es temperen.

No són fàcils, i encara menys ràpids, els can-
vis de mentalitat. Els pares amb fills amb malal-
ties neuromusculars i els propis afectats bé que
saben el que costa acceptar i assumir la malal-
tia. Són ben conscients de la dificultat d’enten-
dre des de la distància que suposa no viure
aquesta realitat; la complexitat que suposa con-
viure amb la malaltia i amb el malalt, tant a ni-
vell emocional com a nivell pràctic i social. Però
el desig de tirar endavant, d’acceptar-se i de ser
acceptats tal com són, de viure la vida tant com
permetin les circumstàncies personals i de la
malaltia, de no renunciar només a allò que és
inevitable, porta tant als afectats com als pares a
buscar una normalitat des de la realitat de la
malaltia, a ser els generadors del canvi de men-
talitat social des del seu propi canvi i fent-se re-
als i visibles a la resta, fent-se normals també a
la societat. El grup ajuda a crear confiança per
generar aquests canvis, ajuda a repensar les li-
mitacions, tant les autoimposades com les que
venen de fora per tal de poder superar-les. Aju-
da a poder trobar eines personals, estratègies
amb les que encarar el dia a dia.

Com a psicòleg en grups de pares i d’afectats
és una experiència enriquidora vital i professio-
nalment el poder ajudar a aquest col·lectiu a tro-
bar el lloc en el món que vulguin ocupar, tant
des de la vessant personal, com de la familiar i
associativa, aquell espai en el que se sentin cò-
modes i feliços.

L’Obra social de Caixa Tarragona ha obert una
convocatòria a través de la qual els clients de l’entitat
poden decidir els projectes als quals es destinen els
recursos del programa Tu ajudes 2008
(www.tuajudes.com). El d’ASEM-Catalunya és un dels
500 projectes que hi participen. Els socis de l’associació
poden adreçar-se a Caixa Tarragona per donar-li
suport.

Tu ajudes 2008

Congreso anual de
la Sociedad Catalana

de Neurología

Mª Teresa Pereira, vicepresidenta, y Jesús Mir, adjunto a gerencia.
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La Confederació Ecom va presentar el passat 13 de març el “Ma-
nual de consulta sobre grups d’ajuda mútua de persones amb
discapacitat física (experiències en GAM des de la Federació Ecom”.
L’objectiu d’aquest llibre és promocionar, especialment entre les
associacions i les persones amb discapacitat, els grups d’ajuda
mútua (GAM) com a recurs social i sanitari per a la millora de la
salut i el benestar de les persones. La peculiaritat d’aquest manual
és que se centra bàsicament en els grups de persones amb
discapacitat física, grups que presenten certes especificitats ja si-
gui pels temes tractats i les dificultats comuns o l’origen.

Les autores, Sílvia Costa i Maria José Moya, han recollit les ex-
periències i aportacions de les persones que han integrat durant
els darrers anys el que la Confederació anomena GAM de GAM,
un grup obert format per persones amb interès pels grups d’ajuda
mútua que s’han anat reunint per reflexionar sobre els grups de
persones amb discapacitat física. El manual compta també amb
bibliografia dels professionals que han dotat de material teòric els
GAM, un glossari de vocabulari i un directori dels grups de la Fe-
deració Ecom.

El Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (Cermi) ha convocat
la setena edició dels seus premis. Els
guardons tenen com a objectiu reconèixer la
tasca realitzada per la societat en favor dels
drets, la participació i la plena ciutadania de
les persones amb discapacitat i les seves
famílies. El termini de presentació finalitza
el 31 de juliol.

S’han establert diferents categories: Inclu-
sió laboral, Investigació social i científica, Ac-
ció social i cultural, Acció en benefici de les
dones amb discapacitat, Mitjans de comuni-
cació i Millor acció autonòmica i/o local.
També es repartirà el premi Institucional i,
com a novetat, a la Trajectòria associativa.
Aquest darrer guardó reconeixerà la tasca
d’una persona que hagi realitzat accions
d’impuls, consolidació i desenvolupament
d’entitats i organitzacions no lucratives del
sector social de la discapacitat.

Convocats els setens

premis Cermi.es
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La Fundació Catalana Parálisi Cerebral ha organitzat els
Intercanvis Internacionals 2008. Es tracta d’intercanvis
esportius internacionals entre joves nacionals i
extrangers, afectats o no de paràlisi cerebral. L’intercanvi
internacional proposat es realitza durant un període de
10 dies entre joves de característiques, procedències,
cultures i realitats diferents amb uns objectius concrets,
basats en la convivència i la participació, comuns a tots
els participants, en totes les activitats que es fan sigui
quina sigui la seva condició. Els participants sense cap
discapacitat s’ocupen, a més, d’ajudar als participants
amb paràlisi cerebral en totes aquelles activitats que no
puguin realitzar a causa de la seva discapacitat.

L’objectiu és que tothom, discapacitat o no, convisqui,
coneixi, es relacioni, interaccioni i, en definitiva,
aprengui de tothom, amb la finalitat d’aconseguir una
educació efectiva en la diversitat i la interactualitat. Les
activitats que es realitzaran durant els intercanvis
(d’esport adaptat, socioculturals i de debat i reflexió, a
partir del 31 de juliol) estan encaminades a potenciar les
habilitats dels participants a diferents nivells.

Intercanvis Internacionals
per a aquest estiu

Manual sobre grups d’ajuda mútua de
la Confederació ECOM
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El Departament d’Acció Social i Ciutadania està presentant l’esborrany
de l’avantprojecte de la Llei arreu Catalunya perquè els agents implicats
puguin fer les seves aportacions. Segons la consellera Carme Capdevila
l’objectiu d’aquesta nova norma és abastar tota la legislació catalana
sobre infància i adolescència, incloent tant els menors desprotegits o
en risc, com la resta, visualitzant l’infant i l’adolescent com a subjecte
de drets i oportunitats. La futura Llei dels Drets i les Oportunitats de
la Infància i l’Adolescència aportarà a l’ordenament jurídic una major
claredat i unitat en aquesta matèria, que actualment es troba dispersada
en diverses normes. D’aquesta manera es reunirà en un sol instrument jurídic: la
normativa destinada a la infància i adolescència en general, establint els principis
rectors i els drets de les persones infants i adolescents; i la normativa destinada a
regular la protecció dels infants i adolescents quan els mecanismes socials de pre-
venció no han estat suficients i s’han produït situacions de risc o de desempara-
ment que cal pal·liar amb les mesures necessàries d’intervenció pública. L’objectiu,
que aquestes situacions no es tradueixin en perjudicis irreparables per als menors.

Entre les novetats que preveu incorporar la Llei destaca la configuració d’un
sistema descentralitzat de protecció, que es fonamenta en la distinció entre les situ-
acions de desemparament i les de risc. En el primer cas es mantindria la competèn-
cia de la Generalitat, mentre que en el segon, s’atribuiria la competència als ens
locals. D’aquesta manera, ja no caldrà que totes les intervencions públiques en ma-
tèria de protecció de menors hagin d’estar emparades per una resolució que decla-
ri el desemparament. Només serà així si la mesura de protecció implica la separa-
ció del menor del seu nucli familiar.

La darrera reunió va tenir lloc el 10 de gener.

Nova reunió del
comité d’experts
El comité d’experts d’ASEM-Catalunya
es tornarà a reunir a mitjans de maig.
La darrera trobada va tenir lloc el 10
de gener passat i en ella es van tractar
diferents temes, com el programa
científic del congrés del novembre i les
aportacions que cada membre del co-
mité faria als continguts del mateix. Hi
van assistir el president, Juan José
Moro, la vicepresidenta, Tere Pereira,
el també membre de la junta Toni Ca-
ballero i els doctors Martí Pons, Pia
Gallano, Jaume Colomer i Montse
Olivé, entre d’altres.

La Llei dels Drets i les Oportunitats de la

Infància i l’Adolescència espera aportacions
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Quina és la seva tasca actualment a
l’Hospital Vall d’Hebron?
Sóc adjunt del servei de pneumologia
i m’he dedicat, dins dels problemes
respiratoris, a fer dues tasques impor-
tants: iniciar la ventilació mecànica a
domicili i les proves de provocació per
als diagnòstic de la gent que fa asma
per la feina on treballa, el que diem
l’asma ocupacional. Durant 14 anys
he estat compaginant les dues activi-
tats i he acabat deixant la de ventila-
ció. No veig nous malalts que siguin
susceptibles de necessitar una màqui-
na a casa però sí que segueixo trac-
tant els que portava fins ara.

Els tractaments a domicili han anat
augmentant?
Sí, tot és molt costós i s’ha vist que hi
ha moltes malalties que es poden
tractar a casa perquè els beneficis són
tant per al malalt, que pot estar més
còmode, amb més intimitat i en mi-
llors condicions, com des del punt de
vista econòmic, ja que hi ha un estal-
vi en la despesa sanitària i s’aprofita
més l’hospital per a les malalties que
són més greus i que requereixen si-
gui com sigui l’ingrés hospitalari. La
ventilació a domicili va començar a
Catalunya l’any 1987 i aquí a l’hos-

pital al 1994. Sempre ha anat lligat a
fer visites a domicili per veure les
característiques i com ho feia el ma-
lalt a casa; no era hospitalització a
domicili sinó supervisació del trac-
tament del pacient a casa seva per
part dels metges de l’hospital.

Quina creu que és la importància
del pneumòleg en l’abordatge de les
malalties neuromusculars?
Fins fa poc era pràcticament nula,
perquè els problemes respiratoris
que podien presentar els malalts no
tenien grans solucions. Els seus pro-
blemes són de tres vies: una, que per
culpa de la no bona mobilització de
la musculatura respiratòria els mocs
s’acumulen, és difícil drenar-los, hi
ha sensació d’ocupació, molesten i no
es poden expulsar. L’altra via és que
els mocs s’infecten, amb el que això
comporta; i l’última, que al fallar la
musculatura no respiren i poden
morir. Aquests tres passos abans no
tenien cap tractament, només en el
primer cas: l’antibiòtic. Avui afortu-
nadament en disposem en totes les
fases: fisioterapeutes entrenats en fer
expulsar les secrecions, la possibili-
tat de fer diagnòstics de manera pre-
coç i si hi ha infecció abordar-la
abans, i també disposem de màqui-
nes que ajuden a respirar al pacient
que per la seva malaltia
neuromuscular no ho pot fer. Penso
que en aquests moments el
pneumòleg ha adquirit una gran im-
portància en el maneig dels pacients,
perquè podem oferir solucions. Amb
totes les alternatives que disposem
crec que si un neuròleg veu una ma-
laltia neuromuscular que pot arribar
a afectar el pulmó és fonamental que
d’inici el remeti a un pneumòleg es-
pecialitzat en aquest camp.

I com continua el procés?
A partir d’aquest moment es comen-
ça el control de la funció pulmonar,
de l’intercanvi de gasos que fa i en
funció de l’evolució que hi hagi, si el
malalt perd la capacitat de la tos i
creiem que comença a acumular se-
crecions i a perdre la capacitat de
ventilar, posar en marxa els tracta-
ments adients per solucionar el pro-
blema. És millor anar per davant, és
a dir, fer les proves i veure quan es
comença a alterar la funció inclús
abans que el malalt es doni compte i
no pas esperar que s’estigui ofegant,
perquè les probabilitats que tot vagi
bé són menors. Si des del moment

«El pneumòleg ha adquirit una gran imp
maneig dels pacients perquè pot of

El pneumòleg Xavier Muñoz, a l’Hospital Vall d’Hebro

Entrevista a Xavier Muñoz, pneumòleg de l’Hospital Va

D’entrada s’opta
pels tractaments no
invasius, és a dir,
mascaretes que
ajudin a fer entrar
l’aire i els equips
que ajuden a
expulsar secrecions
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que se li diagnostica la malaltia
neuromuscular el pneumòleg pot
anar fent les proves (espirometries,
maniobres per veure la capacitat de
la tos i l’oxigen en sang...) i quan co-
menci a veure que hi ha un deterio-
rament pot posar les solucions. Així
el malalt no es veurà mai en perill.

Abans feia referència als ventila-
dors. Els tractaments solen ser inva-
sius o no invasius?
D’entrada sempre s’opta pel no in-
vasiu, és a dir, mascaretes que aju-
din a entrar l’aire, equips que t’aju-
din a expulsar les secrecions... tot de
forma no invasiva. En funció de la

malaltia de base, en general es poden
mantenir unes funcions molt correc-
tes. Si les tècniques no invasives co-
mencen a fallar és quan has de par-
lar amb la família i el propi malalt
sobre la possibilitat de passar en al-
gun moment a les tècniques invasi-
ves, fer una traqueostomia i deixar
al malalt ventilat les 24 hores. Això
hi ha qui no ho vol per tenir unes
condicions que facin que el tracta-
ment pugui ser pitjor que la pròpia
malaltia. Nosaltres ho hem d’oferir,
explicant els pros i contres que té ac-
cedir per mètodes més invasius, i és
el malalt qui decideix. S’opta pel no
invasiu, que vol dir que el pulmó
encara té una certa capacitat per res-
pondre, no comporta camp risc i tens
un temps lliure la màquina. Quan
això falla i no tens temps lliure de
màquina, ni tant sols per menjar, és
quan s’ha de pasar al sistema inva-
siu. Amb la traqueostomia també es
poden tenir problemes de deglució i
en ocasions s’ha de posar una sonda
de gastrostomia i alimentar el malalt
per l’estómac. Si no té el suport fa-
miliar i està a una residència el ma-
lalt ha de ser conscient de si vol o no
l’invasiu. Ha de decidir fins on vol
arribar.

La família és molt important.
És fonamental, com també el
cuidador, que pot ser familiar o no,
perquè són pacients en general molt
dependents. Tenir un cuidador que
li dóna ànims i fa que ell se senti se-
gur és fonamental, tant en la situació
d’invasiva com de no invasiva.

Què pot fer la família quan detecta
algun problema a casa, en una situ-
ació de crisi?
Ha d’estar a alerta i avisar. El normal
és que, quan ja s’està amb ventilació,
no hi hagi problemes. El malalt té un
tractament intens, un suport que fa
que estigui millor que si no el tin-
gués. La crisi pot arribar per la pre-
disposició a fer infeccions pulmo-
nars, una grip o un constipat, i es pot
ofegar. Quan és així, fa febre i el moc
comença a ser espès s’ha d’avisar rà-
pid per fer un tractament antibiòtic
el més aviat possible. I si amb això

no se soluciona, portar el pacient per-
què a vegades calen fer petites mo-
dificacions al ventilador o posar una
mica d’oxigen puntualment per aju-
dar a remuntar amb els menors pro-
blemes possibles.

Quins són els consells o recomana-
cions que donen als pacients?
Tot el que sigui mobilitat, dins la
mesura del possible. Quan més exer-
cici facin millor; els que poden cami-
nar, quan més ho facin, millor. Pel
que fa al drenatge de les secrecions,
s’han de fer una sèrie de postures per
facilitar-les. Són exercicis pesats, per-
què t’has de posar a bocaterrosa o
t’han de donar copets per drenar-les,
però s’ha de tenir cura i no deixar-ho
mai per molt que pesi. També s’ha de
vigilar molt la dieta perquè engrei-
xar-se els és molt dolent, i són fona-
mentals les mesures higièniques amb
els aparells.

Abans parlava del fisioterapeuta i
del neuròleg. El seguiment ha de ser
multidisciplinar?
Han de ser equips multidisciplinars
que anirien des del fisioterapeuta,
que és el que faria els exercicis mo-
tors perquè conservessin la major
mobilitat possible, o el respiratori,
que explicaria els mecanismes de
drenatge i les secrecions, fins a psi-
còlegs o psiquiatres per tractar pos-
sibles depressions, especialistes en
teràpia ocupacional per ensenyar a
fer les tasques diàries en funció de
les limitacions, o el neuròleg i el
pneumòleg. S’ha d’entendre tot en un
conjunt, i més o menys és el que es
fa.

portància en el
ferir solucions»

on de Barcelona.

Tenir un cuidador
que dóna ànims al

pacient i el fa
sentir segur és

fonamental tant en
la situació de

ventilació invasiva
com de no invasiva

all d’Hebron de Barcelona
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En los últimos años el grupo de investigación de Neuro-
logía Infantil del Hospital Universitario Vall d’Hebron
ha trabajado intensamente en el estudio de un modelo
animal de especial interés, el ratón mdx, el cual a pesar
de presentar la misma alteración genética que los huma-
nos con DMD (pérdida de función del gen de la
distrofina), muestra una evolución de la enfermedad
mucho más benigna. El ratón mdx, al igual que los pa-
cientes con DMD, comienza a padecer episodios de
necrosis muscular tras el nacimiento, pero cuando alcanza
una edad que equivaldría a unos 4-5 años de vida en el
ser humano, la necrosis muscular en el ratón comienza a
remitir y, aunque no cesa, se mantiene a niveles bajos. La
disminución de la gravedad de la enfermedad permite
al ratón mdx vivir prácticamente el mismo tiempo que
los animales sanos, mostrando únicamente cierto dete-
rioro de la función muscular y respiratoria en edades
avanzadas. Así, nuestra investigación se ha centrado en
la identificación de los genes que permitan explicar las
diferencias entre la evolución de la enfermedad del ra-
tón mdx y la de pacientes con DMD, ya que creemos que
el estudio y conocimiento de los procesos que se activan
de forma espontánea en el músculo esquelético del ra-
tón mdx, y que le permiten mejorar en la enfermedad,
nos pueden ayudar a encontrar nuevas aproximaciones
terapéuticas para el tratamiento de la DMD humana. De
esta forma, nos planteamos dos nuevas líneas de investi-
gación para estudiar en detalle la evolución de las lesio-
nes que se observan en el músculo del ratón mdx.

En primer lugar, con el fin de encontrar posibles facto-
res que permitan explicar la diferencia en la evolución de
la enfermedad con respecto a la DMD humana, hemos uti-
lizado la técnica de los microarrays de DNA, que nos per-

mite analizar prácti-
camente la totalidad
de los genes del ratón
(>34.300 genes). De
este modo, se anali-
zaron los cambios en
la activación/
inactivación de genes
a tres tiempos clave
de la evolución de la
enfermedad del ra-
tón mdx: 1) A las 3 se-
manas de vida (mo-
mento de inicio de

los episodios de necrosis-regeneración en el ratón mdx),
2) a 1.5 meses de vida (período de máxima necrosis mus-
cular) y 3) a los 3 meses de vida (comienzo de remisión de
la necrosis muscular en el ratón mdx). Este estudio nos ha
permitido identificar genes que varían durante la vida del
ratón mdx y que participan en procesos de adhesión y
mantenimiento de la estructura de las fibras musculares,
como por ejemplo: Periostin, Sarcolipin, Cathepsin S, Elastin,
Ecm-1, F-spondin, Thrombospondin-1, Myosin-10,
Phosphodiesterase-4b y Adamts-5. Los resultados obtenidos
sugieren que el músculo esquelético del ratón mdx po-
dría estar activando mecanismos alternativos a la
distrofina para incrementar la resistencia de las fibras fren-
te al daño provocado por la contracción muscular.

Por otra parte, y con el objetivo de estudiar con la máxi-
ma precisión el proceso completo de necrosis y regenera-
ción muscular (desde el momento de la lesión inicial, se-
guido del proceso inflamatorio que se desencadena a con-
tinuación y de la regeneración del tejido dañado), se ha
utilizado la técnica de microdisección y captura láser apli-
cada a secciones transversales del músculo del ratón mdx.
Esta novedosa técnica nos permite la obtención de mues-
tras de tejido en los lugares exactos de la lesión muscular
y, de esta forma, obtener tejido de áreas específicas del
músculo que representan cada una de las etapas del pro-
ceso necrótico-regenerativo que sufren las fibras dañadas.
Esta aproximación nos ha permitido analizar con detalle
la activación de genes relevantes (MyoD, Myogenin, Myf-
5, MRF4, TGFß-1, IGF-2 y MHCd) durante el proceso com-
pleto de necrosis-regeneración del músculo esquelético.
Esta tecnología representa una valiosa herramienta que
en el futuro nos permitirá analizar minuciosamente los
cambios en la expresión de los genes que pueden estar
participando en la mejoría de la patología en el ratón mdx,
como por ejemplo los genes que hemos detectado median-
te la técnica de microarrays durante la evolución de la
enfermedad en este modelo animal.

Por consiguiente, y aunque aún nos queda camino por
recorrer, en caso de demostrarse la implicación directa
de alguno de los genes citados en la mejoría mostrada
por el ratón mdx, éstos se podrían convertir en nuevas
dianas terapéuticas para el tratamiento de pacientes con
DMD. Esto permitiría abrir nuevas estrategias encami-
nadas a la utilización de fármacos que puedan modular
la actividad de estos genes en el músculo de los pacien-
tes con DMD y obtener un efecto protector similar al
mostrado en el ratón mdx.

Nos hemos centrado
en identificar los
genes que permiten
explicar las
diferencias entre
la evolución de la
enfermedad del
ratón mdx y la de
pacientes con DMD

Nuevas aproximaciones al
estudio de la Distrofia
Muscular

Por Mario Marotta
Investigador del Hospital Universitario Vall d’Hebron
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El passat mes de gener vam començar un nou
curs d’informàtica. Des d’ASEM Catalunya pre-
tenem dotar als nostres associats i a totes aque-
lles persones que ho desitgin de la possibilitat
de conèixer totes les opcions que ofereix el món
informàtic. Això, sense dubte, ens permet faci-
litar-los l’accés a les noves tecnologies i al gran
ventall informatiu que ens ofereix avui en dia
internet.

La durada del curs està prevista en sis me-
sos, amb una periodicitat de 4 hores setmanals,
els dimarts i els dijous de 16 a 18 h. El lloc on es
fan les classes és el Centre Municipal Pont del
Dragó del carrer de la Sagrera de Barcelona, al
costat  mateix del Parc de la Pegaso.

El curs d’informàtica està dividit en diferents
apartats: per una banda, tractarem de treballar
els programes del paquet Office per a què els
alumnes del curs n’aconsegueixin treure tot allò
que aquests programes els poden aportar. Així, treballa-
rem les possibilitats dels programes Word, Excel, Acces i
Power Point, incidint especialment en el primer i l’últim
dels esmentats programes.

Per una altra banda, al llarg del curs treballarem tam-
bé les eines habituals que ens permetran un més reeixit i
còmode ús d’internet: eines de navegació, programes de
correu electrònic, programes de descàrrega p2p, etc.

Finalment, tractarem algunes altres possibilitats del

Curs d’informàtica

software d’ús més corrent que ens permet donar soluci-
ons a les necessitats quotidianes en la utilització d’apa-
rells electrònics, com ara els tractaments de fotos i vídeo:
Picture manager, Photoshop, Windows movie maker, etc.

Durant tot el curs anirem desenvolupant els coneixe-
ments apresos en diferents tallers que ens permetin do-
nar forma a projectes individuals o en comú amb els quals
aplicar tot allò que hem après i veure’n els resultats pràc-
tics. Així, per exemple, mitjançant els coneixements ad-

quirits sobre Word i Photoshop, els alumnes del
curs han elaborat un conjunt de propostes per al
concurs de disseny del logo del XXV Congrés
ASEM que tindrà lloc a Barcelona el proper mes
de novembre.

Hem de destacar la molt bona acollida que hem
tingut per part de la gent del Centre Municipal Pont
del Dragó que, com cada cop que hi realitzem el
curs d’informàtica, ens han fet sentir com a casa
amb el seu tracte i el seu suport. Volem agrair a
tots ells, en la persona d’en Josep Solà, el coordi-
nador pedagògic del centre, la seva amabilitat i
gentilesa.

En resum, estem segurs que aquest curs ens ha
de permetre a tots continuar millorant les nostres
habilitats en el món de la informàtica, alhora que
passem junts una bona estona.

Per Jesús Mir

Alguns alumnes amb Josep Solà (el segon per la dreta), coordinador pedagògic
del Centre Municipal Pont Dragó, on es fa el curs.

d’Asem Catalunya
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Per tercer any consecutiu, ASEM Catalunya organitza,
coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, una
trobada de caràcter lúdic i cultural. Aquest any hem optat
per una activitat de lleure que estem segurs que agradarà
a tothom, però pensada especialment per als nens i ne-
nes de 0... a 99 anys!!

El diumenge 18 de maig organitzem una sortida al Zoo
de Barcelona. Per participar-hi, cal que us poseu en
contacte amb ASEM Catalunya, a la seva seu del carrer
Montsec a través del telefon 932744983 o bé enviant-nos
un mail a l’adreça asemcatalunya@telefonica.net.

Us adjuntem les tarifes d’entrada del Zoo que ens ha
facilitat la mateixa empresa. De qualsevol manera és
molt important que us inscriviu en aquesta activitat el
més aviat millor, ja que el Zoo de Barcelona ens demana
una llista prèvia d’inscrits per poder donar-nos un
tractament més acurat en tant que grup nombrós. La
data límit per a inscriure’s en aquesta activitat serà el
dia 9 de maig.

Us recordem que, a nivell d’accessibilitat, tots els espais
del zoo són accessibles en cadira de rodes excepte el
dofinari.

Per al dinar, està previst un restaurant que fa servei de
catering. El menú senzill inclou amanida i pollastre amb
guarnició i té un preu de 12 euros. Qui vulgui afegir-se a

III Trobada de Famílies

aquest menú ho haurà d’indicar en el moment de fer la
reserva per poder realitzar la reserva de taula.

Qui no vulgui apuntar-se al restaurant pot fer servir
les zones de pícnic que hi ha arreu del zoo, tot i que ens
han advertit que el diumenge estan molt plenes i és difí-
cil de trobar-hi lloc.

Estem segurs que aquest dia serà un motiu d’alegria i
diversió per a tots. Us encoratgem a participar-hi
activament. Us hi esperem!

Tarifes per entrar:

1) Targeta rosa: gratuït
2) Targeta rosa (tarifa reduïda): 3,80 euros

3) Discapacitats en grup: 6,30 euros
4) Adults en grup (20  pax): 12,00 euros

5) Nens en grup (10 pax): 6,50 euros
(es considera nens fins a 18 anys)

Acabo de sortir del grup de facio i tinc tantes coses per
pensar que quasi deixo que marxi el tren enfrescada amb
els meus pensaments.

Penso que tot i l’enfermetat que tots patim directe o
indirectament, tots tenim quelcom en que recolzar-nos
per tirar endavant i intentar fer-nos la vida més fàcil:
un fill/a incondicional, un marit o una dona que et
recolça sense compadirte, els pares que per ells els seus
fills ho són tot, i el parlar dels seus fills és com parlar de
les seves propies angoixes, i els afectats que amb el seu
coratge ens ajuden a tirar endavant a les persones més
properes a ells, l’associació on sempre tenim qui ens es-

colti en el moment que ho nesesitem. Només us voldria
transmetre que malgrat l’enfermetat si pensem en co-
ses positives encara que a vegades en sembli impossi-
ble també en trobarem, sense oblidar el nostre dia a dia,
que aquest no el podem canviar.

Canviar la nostra actitut respecte el que estem vivint
ens pot fer una mica més feliços i facilitar que també ho
siguin els del nostre costat, petites coses que vegades
emfrescats en les nostres dificultats ens deixem esca-
par. Però, com diu la María, “Pensemos entre todos” i
de ben segur que les trobarem.

Anna Rovira
Socia d’ASEM Catalunya

Coses per pensar...
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Un Reial Decret aprovat a finals del
2007 regula les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per
l’accés i utilització dels mitjans de
transport per persones amb
discapacitat. Està estructurat en nou
articles que regulen el transport fer-
roviari, marítim, aeri, per carretera,
transport urbà i suburbà en autobús,
transport en ferrocarril metropolità,
en taxi i en serveis de transport adap-
tats.

El primer detalla, per exemple, que
tots els itineraris peatonals han de ser
accessibles, amb una amplada i alçada
suficient, i d’altres aspectes com la
il·luminació o l’obligatorietat de tenir
al menys un telèfon públic habilitat.
D’altra banda, l’article 2 determina
que les estacions de tren que suportin
un tràfic de viatges superior a 1.000
per dia i es trobin en capital de
província hauran d’estar adaptades
en un termini no superior de vuit
anys, un temps que puja a 13 anys en
el cas d’un tràfic entre 750 i 1.000
passatgers.

Pel que fa al transport marítim, les
autoritats portuàries han de realitzar
les actuacions precises per a què les
estacions s’adaptin el termini de qua-
tre anys, mentre que en l’aeri es ga-
ranteix la interconnexió mitjançant

Un nou decret regula l’accessibilitat
als transports per als discapacitats

vies accessibles dels diferents espais:
terminals, arribades i sortides, factu-
ració, recollida d’equipatges, entre
d’altres.

L’article cinquè regula el transport
per carretera. Les estacions d’autobu-
sos i intercanviadors existents que
suportin un tràfic superior a un milió
de viatges anuals i les estacions de
capital de província s’adaptaran en un
màxim de vuit anys i, com en el tren,
s’amplia a 13 anys quan el tràfic és
inferior al milió de persones. Les no-
ves estacions hauran de ser adapta-
des en un termini màxim de dos anys.

Pel que fa al transport urbà i sub-
urbà en autobús, el decret estableix
que les parades existents s’han
d’adaptar en un termini no superior
als quatre anys i les noves en un temps
d’un any. Quant al transport ferrovi-
ari metropolità, s’estableixen les con-
dicions bàsiques d’accessibilitat a apli-
car a les estacions, parades i material
mòbil tant del metro convencional
com del metro lleuger o del tramvia.

El vuitè article fa referència al trans-
port en taxi adaptat. Estableix que en
tots els municipis els ajuntaments han

de promoure que al menys el 5% de
les llicències de taxi corresponguin a
vehicles adaptats. Els titulars de les
llicències sol·licitaran voluntàriament
que el seu taxi sigui adaptat però si
no es cobreix el percentatge els con-
sistoris exigiran a les últimes llicènci-
es que es concedeixin que el seu
autotaxi sigui accessible.

El darrer article regula els serveis
de transport especial: els ajuntaments,
mancomunitats de municipis, comu-
nitats comarcals i autònomes han de
realitzar abans de dos anys un estudi
tècnic de les necessitats de la pobla-
ció amb discapacitat que viuen en els
seus àmbits. A més, en no més de tres
anys donaran resposta a la demanda
existent i, en el medi rural, els serveis
podran integrar-se en els interurbans
a la demanda que, per tots els ciuta-
dans sense exclusió, prestin en les co-
munitats autònomes.

La normativa contempla les sanci-
ons a imposar si s’incompleixen els
acords establerts segons el fixat en la
legislació d’infraccions i sancions en
matèria d’accessibilitat universal i no
discriminació.

El decret regula
el transport
ferroviari,
marítim, l’aeri,
per carretera,
en taxi, l’urbà,
l’interurbà i els
serveis adaptats
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Globus
accessibles

L’empresa catalana Vol de
Coloms, amb seu a Santa
Pau (Girona), ofereix a les
persones amb mobilitat
reduïda la possiblitat de
viatjar en globus aerostàtic

Vol de Coloms s’ha proposat obrir les portes del cel a
tothom. Ha adaptat un dels seus globus per fer-lo acces-
sible a les persones amb mobilitat reduïda. L’empresa
ofereix els serveis d’una cistella adaptada amb porta i
seients, un vehicle adaptat per a una persona i lavabos
adaptats on es fa parada per esmorzar. La iniciativa s’ha
posat en marxa recentment i per tant encara s’està treba-
llant en instal·lar serveis adaptats als punts de sortida o

d’enlairement. Els vols adaptats, de moment, es limiten
als caps de setmana.

Obligatòriament, els usuaris amb mobilitat reduïda
han de portar acompanyant. Entre setmana el preu per
als viatgers en cadira de rodes és de 175 euros mentre
que per a l’acompanyant és de 160. En el cas d’escollir
una sortida de cap de setmana, el preu ascendeix als 225
euros per a la persona amb mobilitat reduïda.

Renfe ha destinat un pressupost de
30 milions d’euros a la creació de
centres especialitzats en l’ajuda a
viatgers amb discapacitat a totes les
seves grans estacions. A les de
menys afluència inclou la dotació de
personal assistent per a l’acompa-
nyament i l’atenció de les persones
amb mobilitat reduïda, mentre que a
les estacions petites hi haurà una
Assistència de Mobilitat Puntual. El
servei porta per nom “Asistencia y
Atención” i consisteix en facilitar
l’accés a les estacions i la pujada i la
baixada de les persones amb
discapacitat i el seu equipatge.

Renfe ofereix serveis d’ajuda
a les persones amb mobilitat
reduïda a les estacions

“Manual de Accesibilidad universal
para hoteles” és el títol de la publi-
cació que ha editat Paradores de
Turismo en col·laboració amb el
Real Patronato sobre Discapacidad.
El document recopila tots els requi-
sits d’accessibilitat que s’han de
tenir en compte per crear una nova
instal·lació hotelera o remodelar-ne
una d’existent. El manual es distri-
bueix gratuïtament a tot el sector
turístic espanyol i es pot consultar a
www.parador.es. El document s’ha
enriquit amb la incorporació de
bones pràctiques des de la perspec-
tiva de l’accessibilitat universal.

Paradores Nacionales
ha publicat un manual
d’accessibilitat per al turisme

El Centre Comercial Barcelona Glò-
ries ha incorporat un sistema de
reserves al seu servei de préstec de
cadira de rodes, adreçat a les perso-
nes amb mobilitat reduïda. El centre
ha estat assessorat per la Confede-
ració Ecom Catalunya per tal d’opti-
mitzar el funcionament del servei –
que pretén facilitar els desplaça-
ments dins de les instal·lacions– i
fer-lo accessible a un major nombre
de persones. La única cadira de ro-
des de la qual disposa es pot reser-
var trucant al telèfon 93 486 04 04
o enviant un correu electrònic a
atencionalcliente@lesglories.com.

El servei de préstec de cadira
de rodes de Barcelona Glòries
es pot reservar per telèfon
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Una aproximación a la

cuestión ética en ASEM

Catalunya

La cuestión ética es una preocupación en ASEM
Catalunya, posiblemente debido al momento de cambio
que se está produciendo en la vida asociativa y en los
compromisos que ésta exige, así como el nuevo escena-
rio de coexistencia de equipos políticos y técnicos en las
asociaciones; el voluntariado queda atrás y se impone la
profesionalización de las organizaciones.

En este escenario surge una nueva manera de hacer y
unos nuevos métodos de asumir responsabilidades y
compromisos. Asumir estas responsabilidades y compro-
misos lleva implícito desterrar el egoísmo y el persona-
lismo. Este compromiso y esta responsabilidad que se
asume a nivel individual han de ser proyectados como
un compromiso y una responsabilidad colectiva. Es el
paso de lo personal a lo social.

Lo importante es la eficacia en la dirección y el reco-
nocimiento social de la tarea bien hecha. El objetivo de
los responsables sociales y/o profesionales de la asocia-
ción es buscar la excelencia.

¿Qué entendemos por ética?
El sentido común nos ilumina a entender la ética como
el conjunto de valores por los que se rige una persona, es
decir, sus propios principios y formas de hacer. Sería la
ética personal, la ética de la convicción relacionada con
la persona, propia e intransferible.

No obstante, las personas que asumen la responsabi-
lidad social o profesional de dirigir una entidad han de
manejarse con la ética de la responsabilidad, lo que con-
lleva no sólo a asumir sus propias decisiones sino tam-
bién a ser responsables de las consecuencias de sus ac-
ciones y decisiones relativas a la dirección de la organi-
zación. Esta responsabilidad no es sólo ante uno mismo,
sino ante los demás; en nuestro caso, ante los socios, lo
que conlleva no sólo una responsabilidad personal o
moral, sino también una responsabilidad social.

Ética, responsabilidad y libertad son conceptos que se
interrelacionan y que no deben ir separados uno de los
otros. Si yo soy responsable de mis decisiones he de po-
der tomar estas decisiones en libertad, sin libertad no hay
responsabilidad.

La exigencia ética de la asociación
La exigencia ética de la organización es contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas con enfermeda-
des neuromusculares. La exigencia ética de los directi-
vos de Junta y de los profesionales, rendir cuentas de su
actuación. Para ayudar a asumir esta responsabilidad, el
equipo directivo debe dotarse de un equipo técnico, es-
table y de profesionalidad contrastada.

La toma de decisiones
El encuadre ético ha de ayudarnos a decidir no sólo so-
bre como actuar para conseguir un objetivo sino a consi-
derar las consecuencias que afectan a ese objetivo. Es de-
cir, las decisiones que se toman en el ejercicio de dirigir
la asociación han de tener en cuenta a todos los asocia-
dos, han de ser tomadas pensando en el bien colectivo.

Esta toma de decisiones conlleva asumir cuotas de res-
ponsabilidad y por sentido común o para
autoprotegernos de las consecuencias de posibles deci-
siones erróneas, actuaremos con prudencia.

La ética en la organización nos compromete con la res-
ponsabilidad colectiva derivada de la toma decisiones
que favorezcan a la mayoría. Entendida como la actitud
de actuar de manera fiel a los fines de la asociación.

El codigo de ética
El código de ética es la expresión de la cultura de la orga-
nización y una descripción de los valores de la organiza-
ción y del compromiso de sus miembros con la organi-
zación y con la sociedad en general, ya que las decisio-
nes, actitudes y actividades de la organización tienen,
frecuentemente, repercusiones sociales.

Nuestra asociación tiene una personalidad social, una
imagen social que es con la que se nos identifica. El com-
promiso de los socios, los directivos y los profesionales
es el de velar por el prestigio de la entidad y el compro-
miso con sus fines sociales.

María Ramos Miranda
Gerente de ASEM-Catalunya



ASEM Catalunya
21

   Lligam - Abril de 2.008

Fundació Pere Tarrés
· Taller pràctic: maneig de crisis d’agressivitat. Del 16
al 30 de maig. Preu: 144 euros.
· La relació d’ajuda en l’acció socioeducativa. 23 i 24
de maig. Preu: 116 euros.
· Com elaborar un Pla Individual d’Atenció Integral
(PIAI). 6 de maig. Preu: 77 euros.
· Acompanyament a la mort en processos de dol. Del
17 al 31 de maig. Preu: 144 euros.
· Dissenya la teva web. Del 16 al 24 de maig. Preu: 73
euros.

Agenda d’activitats d’oci per als propers mesos

MaigAbril Juny
Cocemfe

· De l’1 al 8 de maig o del 8 al 15 de maig, viatge a
París. Allotjament a un hotel de 3 estrelles. Preu: 490
euros.
· Del 4 al 13 de maig, viatge a Oropesa de Mar
(Castelló), Marina d’Or. Preu: 172 euros.
· Del 7 al 16 de maig, vacances a Palma Nova
(Mallorca). Residencial Voranova. Preu: 285 euros.
· Del 12 al 23 de maig o de l’1 al 12 de juny, estada al
Balneari d’Arnoia (Ourense). 340 euros per al benefi-
ciari i 235 per a l’acompanyant.
· Del 4 al 14 de juny, viatge a Almuñécar (Granada).
Allotjament en hotel de 3 estrelles. Preu: 170 euros.
· Del 23 al 30 de juny, vacances a Lanzarote en hotel
de 4 estrelles. Preu: 285 euros. Obra Social Caixa Sabadell

· Administra la teva butxaca. Entrada Lliure. Fins al 20
de juny.
· Tallers per a escolars: el món rural, el bosc mediterra-
ni, masies i tecnologia agrària tradicional, fem vi, fem
fa, fem oli... Fins al 20 de juny.

Institut d’Educació
de l’Aj. de Barcelona

· Mòdul III: Comunicació. Els dilluns
d’abril, maig i juny de 16 a 17 h.

Fundación ONCE
· Del 9 al 20 de juny, estada a Islantilla
(Huelva) en hotel de 4 estrelles. Preu:
260 euros.
· Del 16 al 27 de juny, viatge a Oropesa
de Mar (Castelló), Marina d’Or. Preu:
225 euros.
· Del 18 al 29 de juny, vacances a
Peñíscola (Castellón), en hotel de 4 es-
trelles. Preu: 295 euros.

· Curs de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (estiu). De l’1 al
18 de juliol al Centre d’Estudis l’Espai (c/Llàstics, 2) de Barcelona o bé
al centre del carrer Anoia 42-54 d’El Prat de Llobregat. Preu: 181 euros.
· Grans ambientacions per les activitats d’estiu. Curs de 12 hores entre
el 9 i el 30 de maig. Al Centre d’Estudis l’Espai (c/Llàstics, 2) de
Barcelona. Preu: 63 euros.
· Una cançó per cada moment. De 17 al 24 de maig. Preu: 50 euros.
· Joves i Oci nocturn. Del 10 de maig al 7 de juny. Preu: 84 euros.
· Les constel·lacions familiars: eines per la intervenció amb adolescents.
Del 5 al 19 de maig. Preu: 84 euros.
· Resolució de conflictes. Curs del 10 de maig al 7 de juny. Preu: 84
euros.
· Viure el cos: expressió, respiració i relaxació. Del 3 al 17 de juny. Preu:
84 euros.
· Gestió integral de petites associacions: Del 7 de maig a l’1 de juny.
Preu: 80 euros.
· Monogràfic: La protecció de les dades personals a les nostres organit-
zacions. El 14 de juny al Centre d’Estudis del carrer Llàstics 2 de
Barcelona. Preu: 25 euros.
· Monogràfic: l’impost de societats. 21 de juny. Preu: 25 euros.
· Programa de gestió d’associacions suport- socis avançat. Del 6 al 20
de maig. Preu: 63 euros.
· Planificació estratègica per associacions: Del 6 al 20 de maig o del 10
de maig al 7 de juny. Preu: 95 euros.
· Marc legal i fiscal de les associacions. Del 89 al 29 de maig. Preu: 84
euros.
· Power Point per a associacions. 7 i 14 de juny. Preu: 63 euros.

L’Esplai

MNAC
· Exposició temporal: El romànic i la Medi-
terrània. Catalunya, Toulouse i Pisa (1120-
1180). Narració oral els dies 6, 13, 20 i 27
d’abril i 4, 11 i 18 de maig. 11.30 h. Preu: 1
euro.



ASEM Catalunya
22

   Lligam - Abril de 2.008

Un tema de prioridad es el poco apoyo
económico a la investigación de las

enfermedades neuromusculares

Vivir con independencia, autonomía y liderar nuestra
vida no significa no necesitar ninguna ayuda de terce-
ros. Significa que mediante la asistencia personal toda
persona con diversidad funcional pueda acceder al con-
trol de su vida, tener las mismas oportunidades enfren-
tando los mismos riesgos, equívocos y aciertos en la vida
diaria, al igual que cualquier ser humano con o sin
discapacidad.

Vivimos reivindicando nuestros derechos y solicitan-
do a las autoridades gubernamentales servicios sociales,
médicos, científicos, profesionales, políticos; a los minis-
tros de salud, de educación, a los medios de comunica-
ción, a toda la sociedad en general que nos brinden las
herramientas necesarias para estudiar, capacitarnos, pro-
longar nuestras habilidades con las ayudas técnicas co-
rrespondientes, tener derecho a la sexualidad, a formar
una familia, lograr una total inserción en la sociedad.

Con un servicio de asistencia personal ade-
cuado donde se nos tome en cuenta nuestro
asesoramiento para seleccionar personas, for-
marlas y ser el propio usuario quien pague el
servicio con los fondos obtenidos por las ad-
ministraciones competentes y que el factor
económico no sea impedimento de beneficio
para toda persona sea cual fuera su diversi-
dad funcional. Así como también es responsabilidad de
los ayuntamientos, organismos sociales, políticos, de to-
dos quienes representan y trabajan en el gobierno el ha-
cer cumplir las normativas vigentes de accesibilidad en
el transporte, aceras, en los centros educativos, edificios
públicos y privados, restaurantes, cafeterías, baños, par-
ques y plazas. Son acciones que todos los legisladores
deben llevar a cabo promulgando leyes y aprobándolas
por unanimidad sin color político, con el objetivo de erra-
dicar la marginación de todo nuestro colectivo. Niños,
jóvenes y adultos, participemos actívamente en todas las
tareas de la sociedad y recibamos una sólida protección
social.

Un tema de prioridad es la problemática sobre el poco
apoyo económico hacia la investigación de las enferme-
dades neuromusculares. No solo falta apoyo financiero
sino también más científicos y patólogos para el segui-
miento de estas miopatías, y se debería incrementar más
el estudio para la formación en este campo. Sabemos de

la existencia de cierta corrupción y del poco interés de
las multinacionales de fomentar y financiar investigacio-
nes y la elaboración de medicamentos que no les sean
redituables y que las compañías farmacéuticas no pue-
dan satisfacer sus necesidades económicas. Según datos
de la Federación de Enfermedades Raras (FEDER) hay
más de tres millones de personas afectadas por estas pa-
tologías.

Hay mucho trabajo que realizar para concienciar de lo
prioritario que es el mejorar la situación sanitaria y so-
cial para quienes padecemos estas afecciones. Los gobier-
nos tienen la obligación de incentivar y buscar solucio-
nes para paliar el deterioro causado por estas miopatías
y una medicación adecuada aún sabiendo que el coste
para los laboratorios no es rentable para su elaboración
debido al poco porcentaje de personas afectadas por las
denominadas enfermedades raras.

Es cierto que en nuestro país ya están trabajando va-
rios grupos de médicos y patólogos investigando y lu-
chando por conseguir apoyo financiero para logar loca-
lizar e identificar los diferentes genes que causan las en-
fermedades neuromusculares y demás miopatías, obte-
niendo logros importantes en algunos tratamientos cuyo
seguimiento nos brinda esperanza y gran expectativa.

Por tal motivo debemos solicitar a las autoridades
gubernamentales más solidez económica para la investi-
gación de estas enfermedades tan severas y complejas.
Pero que no por ello las personas con diversidad funcio-
nal no pueden lograr desarrollarse y ser capaces, siendo
productivas a sí mismas y a la sociedad.

Toda vida tiene un gran valor y cada ser humano ma-
nifiesta aptitudes diferentes en cada faceta de su vida.
Por ello debemos insistir en que se nos respeten nuestros
derechos y denunciar los atropellos de quienes nos nie-
gan la oportunidad de incluirnos en la sociedad al no
facilitar el acceso a colegios, institutos, edificios, lugares

Vida independiente...
¿Una utopía?
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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

La capacidad de asombro no tiene límites, pero mi ca-
pacidad de malestar me la están aumentando sin pie-
dad. Me explico: el pasado día 21 de mayo, evidente-
mente del año 2007, registré mi solicitud del grado de
dependencia, adjuntando documentos como el certifi-
cado de disminucción con 97º, con documento de ayu-
da a tercera persona, certificados médicos en los que se
especifica mi dependencia por una enfermedad
neuromuscular, que no solo me impide desplazarme si

Asombro

no es en silla eléctrica, sino también levantarme, asear-
me por mí misma, etcétera.

El día 5 de julio me hicieron el informe de valoración
en mi domicilio y en vista de que no recibía ninguna res-
puesta, desde este mes de enero vengo llamando al telé-
fono correspondiente de información; me cogen cada vez
los datos y me dicen que en unos días recibiré una carta.
Esto se va repitiendo sistemáticamente cada diez días
aproximadamente, pero la última vez me dicen que el
día 5 del pasado mes de noviembre enviaron una carta
con la calificación de grado y nivel; por supuesto, les co-
mento que si la carta es certificada yo no he firmado nin-
guna entrega de la mencionada carta y que no entiendo
como es posible que desde enero, cada diez días me pi-
dan los datos para enviarme la resolución y esta aún no
la he recibido.

Hoy he vuelto a llamar y ante mi asombro me han di-
cho que aunque no haya recibido la carta todo sigue en
proceso y que, no obstante, tenía el Grado 2 nivel 1. ¡Me
he quedado transpuesta! O sea: Qué informe hicieron,
donde observaban mientras me evaluaban?

No puedo levantarme, ni vestirme, ni asearme sola,
apenas puedo llevarme la cuchara a la boca para comer,
necesito por la noche cambios posturales que yo no pue-
do realizar, ectétera, y los informes médicos y el certifi-
cado de disminución con 97 º, y el de ayuda a la tercera
persona? ¿Por qué estos meses tomándome el pelo sin
una respuesta coherente? ¿Qué hago? ¿Dónde reclamo
si aún no tengo ni la resolución por escrito?

Podría incluso disculpar un error pero no la falta de
respeto y el engaño; sistemáticamente me han ido pidien-
do los datos cada vez que llamaba. Son muchos años ya
de dependencia de la administración para que sigan con-
siderándonos meros usuarios de derechos residuales.

De momento hoy este asunto me ha bloquedado, ca-
breado y angustiado. Mi primer paso ha sido pedir apo-
yo a ASEM.

 Maite de Marcos Sanz
socia de ASEM-Catalunya

de ocio, y la falta de centros multidisciplinarios para un
diagnóstico seguro con apoyo personalizado de médi-
cos neurólogos, neumólogos, fisioterapeutas y terapeu-
tas ocupacionales obteniendo una buena rehabilitación
y ayudas técnicas. Que legisladores, ministros de sani-
dad, servicios sociales nos escuchen y tomen medidas
para que tengamos un entorno accesible, nuevas tecno-
logías para capacitarnos, trabajar y no depender econó-
micamente de la familia, tener nuestro espacio y tiempo
al igual que quienes nos asisten día a día. Servicios de
Asistencia Personal seleccionados por nosotros mismos
y así poder liderar nuestra vida siendo activos socialmen-
te con igualdad de derechos y obligaciones.

Aunque en ciertos temas no tengamos opiniones igua-
les sí estaremos todas las personas con diversidad fun-
cional de acuerdo en defender nuestra autonomía, res-
peto, dignidad y dejemos de ser invisibles derribando
barreras mentales y prejuicios. Solo así lograremos una
vida independiente.

Elizabeth Carmen Fernández
socia de Asturias
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Amb la col·laboració de:

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


