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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.

Bienvenidos:

Un nuevo año comienza e implica hacer una valoración del
pasado y un presupuesto del presente. La labor efectuada
por Asem Catalunya en el 2006, la valoro como muy satis-
factoria: hemos seguido en nuestra línea de atención al so-
cio, se han creado grupos nuevos, se han incorporado nue-
vos socios a estos grupos, se han llevado a cabo jornadas
médicas, informativas y de concienciación. Seguimos cola-
borando con la Administración Pública y con entidades pri-
vadas… El año 2006 ha sido el de consolidación de la
fisioterapia a domicilio para todas las personas con EM que
viven en Catalunya, y ello ha sido resultado de varios años
de trabajo, negociaciones, encuentros y desencuentros con
la Administración, pero el esfuerzo ha valido la pena.

Al año 2006 me hubiera gustado añadir una mayor im-
plicación de los socios, la consolidación de algunos grupos,
más apoyo a la investigación de las EM, más oportunida-
des laborales y más cobertura en el día a día en la ayuda
domiciliaria. Yo invito a reflexionar a todos los socios, in-
cluidos los de la Junta, para hacer entre todos un 2007 más
satisfactorio para nosotros. Yo aportaría descentralizar Asem
Catalunya. Me explico: Barcelona ciudad es la receptora de
los eventos más importantes que realizamos… Por qué no
pueden hacerse Jornadas en otros lugares del territorio? Por
qué no otras sedes en otras poblaciones? Nuestra asocia-
ción necesita hacerse oír en toda Catalunya y esto es res-
ponsabilidad de todos. Yo animo a las personas con EM de
otras poblaciones a que penséis en esta propuesta; seguro
que desde la Junta estudiaremos todas las propuestas.

Además, este año tenemos que seguir expectantes a la
puesta en marcha de la Ley de Dependencia, de la Llei de
Serveis Socials, del Pla d’Equipaments de la ciudad de Bar-
celona... Tenemos que seguir exigiendo una mejor calidad
y cantidad en el servicio y tenemos que seguir concienciando
sobre las necesidades que tenemos las personas con EM.

Puesto a soñar, como ciudadano, me encantaría que este
año 2007 fuese el del respeto mutuo de todas las culturas, el
de la erradicación de las guerras, todas injustas, algunas
además indignantes; que se intentase, de verdad, acabar con
la pobreza, con la corrupción, que se estimulase a las em-
presas a que su meta esencial no sea el beneficio material a
costa de la deshumanización y la precariedad….

Como presidente de Asem Catalunya desearía que los
niños con EM no tuviesen ningún problema para ir al cole-
gio, pero además desearía que se les diesen estímulos para
cuando acaben la edad escolar. Nuestros jóvenes necesitan
líneas de trabajo que puedan desarrollar, necesitan vivien-
das asequibles para poder seguir siendo  personas realiza-
das, necesitan apoyo para el día a día y poder ser útiles a la
sociedad. Nuestros familiares necesitan centros de Respir,
muchos de éstos se ven obligados a atendernos las 24 horas
del día. Hay que dar posibilidades para que las personas
con EM  no sean pobres, ni se sientan inútiles ni una carga
para la familia ni para la sociedad. Si se cumpliese mi deseo
de ciudadano, imaginaros el dinero que se ahorraría; y si
ese capital se utilizase, en parte, en lo que deseo como pre-
sidente, estoy convencido que una parte muy importante
de la población no compondrían ese amplio espectro de la
exclusión social. Intentemos entre todos un futuro mejor.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya

Pàgs. 3-4-5 - La llei de dependència. La normativa i
valoració d’ASEM-Catalunya.

Pàg. 6 - La Festa de Nadal reuneix 150 persones.

Pàg. 7 - Pla d’actuacions per a l’any 2007.

Pàg. 8 - 23è Congrés de la Federació ASEM /
L’associació forma part del Consell de Salut.

Pàg. 9 - Aquest mes es posa en marxa un projecte pilot
sobre vida independent / La UAB tindrà assistents
personals per a vuit alumnes.

Pàgs. 10 i 11 - Entrevista a Loreto Martorell, cap del
departament de gènetica de Sant Joan de Déu.

Pàgs. 12 i 13 - Les Jornades de Distrofinopaties
apleguen 160 persones a la Casa del Mar.

Pàg. 14 - La Marató de TV3 recull 6,5 milions.

Pàg. 15 - Entrevista a la genetista Pura Muñoz.

Pàg. 16 - Dia de les Persones amb Discapacitat.

Pàg. 17 - Projecte Coneixem-nos /Espais de Trobada.

Pàg. 18 - Novedades de la Federación Europea Atro-
fia Muscular Espinal.

Pàg. 19 - Cartes.
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La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia va entrar en
vigor el passat 1 de gener de 2007. El
govern la presenta com un text ambi-
ciós que dóna cobertura a un col·lectiu
a vegades desatés. Hi ha qui no està
del tot satisfet amb el contingut de
l’articulat i critica que va destinada
més a la gent gran que no pas a les
persones amb discapacitat. A continu-
ació apareix un resum de la llei i la
postura d’ASEM-Catalunya.

La llei “reconeixerà un nou dret de
ciutadania a Espanya, universal,
subjectiu i perfecte: el dret de les per-
sones que no es poden valer per si
mateixes a ser ateses per l’Estat, i
garanteix una sèrie de prestacions.
Aquest dret podrà ser exigit
administrativament i jurisdiccional”.
S’inspira en els principis del caràcter
universal i públic de les prestacions,
l’accés a les prestacions en condicions
d’igualtat i la participació de totes les
administracions en l’exercici de les
seves competències. Aquest fet és
valorat positivament per l’associació,
perquè garanteix l’atenció i la cura de
les persones dependents, ja siguin
velles o discapacitades. La
universalitat de l’atenció, però, es

produeix en funció dels ingressos i la
renta del sol·licitant que, per cert,
s’establirà per drecret. Aquest és un
dels elements preocupants de la llei,
que ja està al carrer però, en canvi, es
desconeixen els nombrosos decrets i/
o reglaments que la desenvoluparan.

La llei també preveu la creació d’un
Sistema d’Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD) amb la finalitat
de promoure l’autonomia personal i
garantir l’atenció i protecció a les per-
sones en situació de dependència en
tot el territori de l’Estat. El SAAD es
configurarà com una xarxa pública,
diversificada, que integri de forma
coordinada centres i serveis, públics i
privats, degudament acreditats. Un
dels dubtes que es planteja és saber
si, com tot òrgan tècnic, pot còrrer el
risc de ser inoperatiu i allunyat de les
necessitats dels ciutadans i dels
professionals encarregats de la seva
atenció. La llei també crearà el Consell
Territorial del Sistema d’Autonomia i
Atenció a la Dependència, com
instrument de cooperació per a
l’articulació del sistema, el Comitè
Consultiu del Sistema d’Autonomia i
Atenció a la Dependència per fer efec-
tiva la participació institucional de les
organitzacions sindicals i empre-

sarials, a més de les administracions
públiques (AGE, CC.AA. i entitats
locals) en el sistema.

Pel que fa a la valoració i el
reconeixement de la dependència,
s’han establert tres graus (moderada,
severa i gran dependència). En
cadascun d’ells s’han fixat dos nivells
en funció de l’autonomia de les per-
sones i de la intensitat de la cura que
requereix. Es valoraran mitjançant
l’aplicació del barem que s’acordi en
el Consell Territorial i que s’aprovi
reglamentàriament pel govern. Els
menors de 3 anys que presentin greus
discapacitats tindran una escala de
valoració específica i el sistema
atendrà les seves necessitats d’ajuda
a domicili i, si escau, prestacions
econòmiques vinculades o de cures en
l’entorn familiar. Precisament el fet
que la llei ampliï la seva cobertura als
menors de 3 anys i a les persones amb
malaltia mental és molt important per
a ASEM-Catalunya, perquè aquests
col·lectius tenen una incidència pro-
funda en la vida de les famílies. Però,
les valoracions es faran a centres de
nova creació? Què passarà amb els
actuals CAD? I la primària a Serveis
Socials?

La «llei de dependència»
Ja ha entrat en vigor, tot i que amb algunes mancances

Continua a la pàgina següent

Imatge institucional de després de l’aprovació de la llei al Congrés.
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Per fer efectives les prestacions
reconegudes per la llei a les persones
en situació de dependència, els serveis
socials de les Comunitats Autònomes
establiran un Programa Individual
d’Atenció. Pel que fa a les prestacions
econòmiques, es concediran per a la
contractació del servei i per cures en
l’entorn familiar. Sempre que es donin
les circumstàncies –és a dir, que no
estigui cobert per la xarxa pública (con-
certada, de copagament–, i de manera
excepcional, el beneficiari podrà optar
per ser atès en el seu entorn familiar i
el seu cuidador rebrà una compensació
econòmica. Per tant, s’exigirà al cuida-
dor familiar que estigui donat d’alta a
la Seguretat Social.

El suport als cuidadors comporta
programes d’informació, formació, i
períodes de descans per als cuidadors
no professionals, encarregats de
l’atenció de les persones en situació de
dependència. La figura dels cuidadors
ha generat moltes expectatives però es
presenten alguns interrogants: la
inclusió al mercat laboral de les dones
cuidadores pot desincentivar la
inclusió al mercat laboral ordinari i jus-
tificar la seva dedicació, perquè a més
cobra. El fet que una persona
cuidadora de 45 o 50 anys es doni d’alta
a la Seguretat Social, a més,
possiblement no li donarà dret a una
pensió de jubilació. Un altre
dubte és saber com es regula-
ran les normes sobre afiliació,
alta i cotització a la Seguretat
Social dels cuidadors familiars.

També hi hauran
prestacions d’assistència
personalitzada, que tenen com
a finalitat la promoció de
l’autonomia de persones amb
gran dependència. El seu
objectiu és contribuir a la
contractació d’una assistència
personalitzada durant un nombre
d’hores, que faciliti al beneficiari una
vida més autònoma, l’accés a
l’educació i al treball i l’exercici de les
activitats bàsiques de la vida diària.
Així, es contempla la figura dels
assistents personals com a resposta a
les reivindicacions del col·lectiu de les
persones amb discapacitat física.

El finançament del sistema correrà
a càrrec de l’Administració General de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes.
L’objectiu és passar del 0,33% del PIB
que es dedica en l’actualitat a la

dependència a més del 1% en 2015; és
a dir, l’Estat aportarà més de 12.638
milions d’euros i les Comunitats
Autònomes, que són les
administracions competents en la
matèria, haurien d’aportar una
quantitat similar.

El Govern establirà convenis amb
les Comunitats Autònomes per
cofinançar les prestacions. Aquest fet,
per a ASEM-Catalunya, podria
paralitzar o alentir el procés. Els

beneficiaris del Sistema participaran en
el finançament del mateix en funció de
la seva renda i patrimoni de forma
equilibrada i justa, tenint en compte
que cap beneficiari deixarà de rebre
atenció per falta de recursos.
L’aportació concreta dels beneficiaris
serà establerta pel govern i les
Comunitats Autònomes en el Consell
Territorial.

Segons el govern, a més dels
beneficis socials, la creació a Espanya
del Sistema d’Autonomia i Atenció a
la Dependència suposarà una inversió
eficient, pel seu impacte social,

econòmic i laboral. De fet, segons el
Llibre Blanc de la Dependència i
l’informe FEDEA, en 2015 s’hauran
creat prop de 300.000 ocupacions.

El desenvolupament del SAAD serà
gradual durant vuit anys amb la
finalitat d’acompassar el desen-
volupament de prestacions amb la
creació de la infraestructura necessària
per a això. El primer any es reconeixerà
el dret a accedir a les prestacions a qui
siguin valorats en el grau III (nivells 1

i 2). El segon i tercer any, a qui
siguin valorats en el grau II, nivell
2. El tercer i quart any, a qui
siguin valorats en el grau II, nivell
1. El cinquè i sisè any, a qui siguin
valorats en el grau I, nivell 2. El
setè i vuitè any, a qui siguin
valorats en el grau I, nivell 1.

La Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención
a las Personas en situación de
Dependencia ha creat moltes

expectatives però cal dir que el text
necessita de molts reglaments per al
seu desenvolupament que encara no
es coneixen. Encara queden per defi-
nir la coordinació i la col·laboració
dels sistemes de sanitat i serveis
socials, així com el paper que jugaran
al sistema de serveis la xarxa de
serveis municipals.

La llei  suposa una oportunitat per
consolidar els serveis socials com a dret
però també pot esdevenir una amenaça
perquè en funció de com es
desenvolupi pot provocar la
insatisfacció dels ciutadans.

Finançament de la llei i prestacions

· L’aportació del PIB a la dependència
serà de l’1% l’any 2015. Ara se sitúa
en el 0,33%.
· El cuidador de la persona depenent
s’haurà de donar d’alta a la Seguretat
Social, amb els seus pros i contres.

La llei pretén fomentar l’autonomia de les persones.
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Davant les expectatives generades per la Llei de Promoció
de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situa-
ció de Dependència, que ha entrat en vigor aquest mes de
gener, ASEM-Catalunya es va trobar el passat mes de no-
vembre per aprofundir en el text. La introducció va anar a
càrrec de la gerent de l’associació, María Ramos, que va
destacar que era la primera vegada que ASEM-Catalunya
seu per interpretar una llei. També va explicar que una de
les coses que més es destacava era la creació de 70.000 llocs
de treball i va introduir el primer dels temes que es van
debatre: la valoració del grau de dependència per part del
Centre d’Atenció de les Persones amb Discapacitat, i la
necessitat de fer un estudi personalitzat punt per punt.
Una de les peticions va ser lluitar per aconseguir que les
línies generals de l’articulat siguin un dret universal.

Sobre les prestacions, es va deixar clar que la llei
garantitza el dret a rebre’n, com en el cas de la sanitat, però
amb copagament. També es va llençar una pregunta sobre
la incompatibilitat o no amb els ajuts per tercera persona,
o com quedarà el tema en els casos de gran invalidesa o
les pensions no contributives. En tot cas, alguns dels socis
van considerar que la llei és un negoci. El doctor Pere Notó,
en aquest sentit, va proposar que possibilitat que la mateixa
associació s’acredités com a entitat prestadora de serveis

(assistencial, personal i de formació) per cobrir les
necessitats de les persones que es beneficiïn de la llei. Això
se sumaria a la tasca d’ajut i assessorament que ja està
realitzant ASEM-Catalunya. La resposta va ser que la jun-
ta estudiarà el tema.

També es va debatre sobre el paper dels cuidadors:
mentre uns socis criticaven que s’hagin de donar d’alta a
la Seguretat Social altres veien amb bon ulls que per pri-
mer cop tinguin un sou cada mes.

La necessitat dels Centres de Respir on les persones
dependents puguin passar un temps, per exemple, de
vacances, va ser un altre tema comentat. Del debat se’n va
extreure la necessitat no només d’aquests equipaments sinó
també de cases adaptades.

Tot i aquestes crítiques, alguns socis van destacar la
importància de la llei perquè per primer cop a posar diners
dels pressupostos generals. Això sí, no van ser optimistes
després de la llei de l’any 1982 (LISMI), de la qual només
s’ha complert un 10% dels objectius que es marcaven.

Tots els assistents, una dotzena, van valorar
positivament la trobada i van destacar la importància
d’aquest tipus de reunions per intercanviar experiències.
Actualment s’organitzen trobades mensuals i es va comen-
tar la possibilitat de replantejar la periodicitat.

Anàlisi de la «Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia»

La reunió va tenir lloc a l’Hotel d’Entitats de Can Guardiola.
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1. Transit-Art va donar la benvinguda a tots els assistents, que van passar per la catifa vermella. 2. Els caballers van fer tot el
possible per aconseguir l’amor d’Asemitra i el públic ho havia de valorar. 3. Ball del president de l’associació amb la regidora del
districte. 4. Trivial sobre la història d’ASEM-Catalunya, que finalment va guanyar l’equip vermell.

Can Fabra va tornar a ser l’escenari de la Festa de Nadal
de l’associació, que va ser amenitzada pel grup de teatre
d’ASEM-Catalunya, Transit-Art. Després de donar la ben-
vinguda a tots els assistents, aquest grup format per 14
persones van oferir un espectacle ambientat en l’època me-
dieval que també va servir per presentar a una nova mem-
bre del grup: Asemitra. Dos caballers, un de verd i un altre
de vermell, havien de lluitar pel seu amor i per aconse-
guir-ho havien de comptar amb l’ajut dels assistents, unes
150 persones en total. Finalment va ser Nacho Vermell qui
va guanyar el combat, després d’un gran brindis, de di-
verses justes que van acabar amb una guerra de pilotes de
paper entre el públic de cadascun dels bàndols i del joc
del Trivial sobre la història d’ASEM-Catalunya.

La regidora del districte, Sara Jaurrieta, també va assistir

La Festa de Nadal d’ASEM-Catalunya
va reunir unes 150 persones a Can Fabra

a la Festa de Nadal de l’associació. En el seu discurs
precisament va destacar que era el primer any que hi
participava. La regidora va assegurar que és molt
important la tasca que està fent ASEM-Catalunya, tant per
donar vida al barri com per participar en tot allò que es fa
a Sant Andreu i per la important feina social amb, per
exemple, els grups d’ajuda mútua. Va acabar el discurs
amb aquestes paraules: «Gràcies a tots per la tasca social
que feu. Bon Nadal i bon any 2007!». Per la seva part, el
president d’ASEM-Catalunya, Juan José Moro, va
assegurar que l’associació és una gran família que fa les
coses de la millor manera que pot: «Al 2007, any que
esperem que sigui encara millor que aquest, continuarem
treballant». Moro va tancar l’acte felicitant les festes i al
grup de teatre per la seva actuació.
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Aquest nou any 2007 continuarem la nostra tasca per tal
d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les per-
sones amb malaltia neuromuscular i les seves famílies, en
el nou marc social que se’ns obre amb la Llei d’autonomia
personal i d’atenció a les persones en situació de depen-
dència, aprovada recentment, i les noves lleis previstes per
aquest any, com la Llei de Serveis Socials de Catalunya.

Per fer-ho, com sempre, necessitem la col·laboració de
tots vosaltres i la participació activa de tots els socis. És
per això que a continuació us presentem les línies gene-
rals del programa de l’entitat per aquest any 2007, per fer-
vos-en partícips de forma ben directa:

Programa Social
El Programa social de l’entitat, enguany, continua amb
l’atenció individual i familiar, realitzant la seva tasca
d’acompanyament, orientació i assessorament de les per-
sones amb malaltia neuromuscular i les seves famílies, així
com l’atenció social grupal amb tots els grups
socioterapèutics, que com tots vosaltres sabeu, realitzem
de forma periòdica. Els grups són un espai molt important,
perquè ningú coneix tant una
situació com aquell que l’ha
viscuda, el compartir, el parlar,
l’expressar (juntament amb els
professionals) ens permet
descobrir les capacitats, treballar
els sentiments, ser un espai
relacional... que no només apor-
ta un benefici personal, sinó que
aquest també és comunitari.

Sessions clíniques
Un fet important a destacar d’aquest programa és que hem
esdevingut un punt de referència per a molts professionals
que demanen informació, suport, col·laboració i
coordinació amb l’entitat per tal de poder atendre a les
persones amb malaltia neuromuscular. És per això, que
aquest any, dins del Programa socio-sanitari de l’entitat, i
tal com vam avançar en el Lligam anterior, organitzarem
sessions clíniques dirigides als professionals, amb l’objectiu
final d’aconseguir que cada vegada més les persones amb
malaltia neuromuscular rebin una atenció integral amb una
perspectiva biopsicosocial, on tots hi estiguem involucrats.
Per realitzar aquestes sessions, ja hem iniciat el contacte
amb altres entitats, per tal de poder establir col·laboracions
tan periòdiques com puntuals.

Jornades científiques
Igualment organitzarem diferents jornades científic-
informatives durant tot l’any, de les quals rebreu
informació concreta quan hi hagi les dates fixades i també
continuarem el cicle de col·loquis a l’entorn de la vida
independent, el qual vàrem iniciar l’any 2006 amb el
col·loqui a l’entorn de la vida independent i la Llei de
promoció d’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.

Programa d’Oci Terapèutic
El Programa d’Oci Terapèutic, seguirà aquest any, amb
totes les seves activitats, i esperem poder-ne integrar de
noves. Així doncs, l’esport, la informàtica, la cultura, les
arts escèniques, les festes tradicionals, com la recent Festa
de Nadal, celebrada el passat 16 de desembre, en seran les
protagonistes.

Programa d’ensenyament
El Programa d’ensenyament, que l’any passat vam fer sota
el nom de Coneixem-nos, l’objectiu del qual és sensibilitzar
la població jove sobre les discapacitats físiques en general
i les malalties neuromuscular en concret, continuarà amb
la trobada amb alumnes de diferents escoles.

Així mateix, i a causa de la necessitat detectada i ex-
pressada per diferents professionals del món de l’educa-
ció (professors, auxiliars d’educació, eap’s...) hem creat un
nou projecte anomenat Som així! per tal de facilitar als
professionals de l’ensenyament eines per atendre millor
els nens afectats per una malaltia neuromuscular.s

El projecte de l’Aula es mou, que com tots bé sabeu, és
un reforç escolar per a
aquells infants que per la
seva patologia neuromus-
cular, no poden seguir el
ritme escolar, segueix en
marxa durant aquest curs
escolar.

Programa de difusió i
comunicació
El Programa de difusió i
comunicació, aquest any

amb objectius molt ambiciosos, vol editar un Manual
divulgatiu sobre les malalties neuromusculars per tal de
donar-les a conèixer.

El Lligam continuarà amb la periodicitat trimestral i com
sempre, us convidem a que ens feu arribar els vostres arti-
cles, cartes... A més, la nostra pàgina web
(www.asemcatalunya.com), vol ser cada dia més un punt
d’intercanvi virtual, una finestra oberta. És per això que
hem augmentat els nostres fòrums i hem estrenat el fòrum
jove. És un espai que hem de construir entre tots nosaltres.

Una altra funció molt important de l’associació és la de
col·laboració amb les diferents Administracions Públiques
per establir nous mecanismes i nous serveis... per tal de
millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia
neuromuscular; però sense oblidar el nostre paper reivin-
dicatiu, en quant a la defensa dels drets de les persones
amb malaltia neuromuscular.

Com heu pogut veure, la feina que ens espera per aquest
any 2007 no és poca! És per això que us encoratgem a tots
a que participeu de forma activa en els projectes de l’As-
sociació i puguem cada dia més ser una referència en quant
a les malalties neuromusculars.

Anna Ferrer

Pla d’actuacions per a l’any 2007
d’ASEM-Catalunya

L’any 2007 continuarem la nostra
tasca per aconseguir una millora en la
qualitat de vida de les persones amb
malaltia neuromuscular i les seves

famílies en el nou marc social
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ASEM-Catalunya va estar present a la
primera trobada de consells i comis-
sions d’entitats que treballen amb per-
sones amb discapacitat a Barcelona a
través del president de l’associació,
Juan José Moro; en reconeixement de
la important tasca que fa l’entitat tant
a nivell del districte com de la ciutat.
L’acte es va celebrar el 28 de novem-
bre a la seu de l’Institut Municipal de
persones amb Discapacitat. També hi
eren presents Ricard Gomà, regidor de
Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona i President de l’IMD, la jun-
ta rectora de l’IMD, el conseller de
discapacitats de cada un dels deu dis-
trictes de la ciutat i dues persones de
cada districte, en representació de les
entitats que treballen amb persones
amb discapacitat a la ciutat.

D’altra banda, el 23 de novembre
es va constituir el Consell de Salut del
Districte, del qual formen part totes
les entitats i serveis relacionats amb

el camp de la salut que treballen al
districte de Sant Andreu. A aquest
consell hi va una sola entitat que re-
presenta tot el col·lectiu de persones
amb discapacitat del Districte i és
ASEM-Catalunya, representada igual-
ment per Juan José Moro. D’aquesta

manera, l’associació no només parti-
cipa en un consell de salut –fet que
suposa una oportunitat important a
nivell de relació amb les entitats de
salut– sinó que també es converteix en
la representant de totes les entitats de
discapacitats del Districte.

El Consell de Salut es va constituir el 23 de novembre.

L’associació forma part del Consell de Salut

La Universitat de Deusto va ser
l’escenari escollit per la celebració del
XXIII Congrés anual d’ASEM entre el
17 i el 19 de novembre. Després de la
inauguració per part de les autoritats
locals, la periodista Isabel Gemio va
reclamar més recursos econòmics que
permetin més investigacions sobre les
malalties neuromusculars i mesures
socials i sanitàries per ajudar a les per-
sones afectades de tot l’Estat.

Investigadors, especialistes,
afectats i les seves famílies van parlar
sobre distrofies, miopaties,
neuropaties, genètica, la rehabilitació
respiratòria, la cardiopatia, les
cèl·lules mare o el Salt d’Exon, entre
d’altres. La també periodista Merce-
des Milà va llegir el manifest d’ASEM
abans que el Congrés es clausurés
amb l’aurresku, el ball tradicional
d’honor basc.

El Congrés es va celebrar a la Universitat de Deusto.

23è Congrés de la
Federació ASEM a Bilbao

El mes de desembre passat el
Consell de Ministres va apro-
var dues mesures que benefi-
cien, entre d’altres, les perso-
nes afectades per una malaltia
neuromuscular: el primer Pla
d’Acció de Dona amb
Discapacitat i un Real Decret
que regula un sistema arbitral
específic per a la resolució de
queixes i reclamacions en ma-
tèria d’igualtat d’oportunitats,
no discriminació i accessibi-
litat universal per raó de
discapacitat. La primera té per
objectiu garantir l’exercici dels
drets per part de les dones a
partir de mesures en diferents
àmbits, per exemple en la vida
familiar, l’educació o la violèn-
cia; mentre que la segona pre-
tén donar resposta a una his-
tòrica reclamació que evitarà
resoldre els conflictes sense
necessitat d’haver de passar
pels jutjats.

Aprovades dues
mesures que
beneficien els
discapacitats
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La Generalitat i la Federació ECOM
engegaran a partir d’aquest mes de
gener un nou model d’atenció diürna
per a persones amb discapacitat físi-
ca. L’acord subscrit el mes de novem-
bre passat pretén adaptar els serveis a
les seves necessitats.Es preveu que
durant els anys 2007 i 2008 es desen-
volupi un pla estratègic que permetrà
posar en marxa l’experiència de l’as-
sistent personal que preveuen tant la
Llei de Dependència estatal com la de
Serveis Socials a Catalunya, que està
pendent d’aprovació al Parlament.

Es tracta d’una experiència pilot a
partir de la qual la Federació ECOM,
amb la col·laboració de les entitats fe-
derades al territori, posarà un assis-
tent personal a 50 persones amb dis-
minució física d’arreu de Catalunya:
20 de Barcelona, 10 de Tarragona, 10
a Girona i 10 a Lleida. Maria José
Moya ha explicat
que el projecte
pilot s’està perfi-
lant i que ja estan
recollint les pro-
postes de les di-
ferents associaci-
ons. ASEM-
Catalunya ja ha
fet arribar a la Federació ECOM els
noms de 29 candidats per ser atesos
(20 de la ciutat de Barcelona i 1 de ca-
dascuna de les següents poblacions:
Granollers, Badalona, Sant Celoni,
Sant Fost de Campsentelles, Prats de
Lluçanès, Manresa, Premià de Mar,
Torroell del Llobregat, l’Hospitalet de
Llobregat i Ripoll). Es tracta d’una de
les entitats que han presentat més can-
didatures. A més, i com a novetat,
ASEM-Catalunya també presentarà
els noms de possibles assistents per-
sonals que atenguin els usuaris. Du-
rant aquest mes de gener es comen-
çaran a valorar les diferents candida-
tures en funció del perfil demanat.

L’experiència tindrà una durada de
18 mesos i dels resultats dependrà la
seva continuïtat, segons ha explicat
Moya, ja que aquest s’ha previst com
un projecte pilot temporal. La Gene-
ralitat farà una aportació mínima d’1,7
milions d’euros i fomentarà la forma-

ció dels assistents personals i dels usu-
aris del servei.

L’acord signat també preveu la re-
alització de dos estudis sobre el mo-
del d’atenció diürna a Catalunya. El
primer permetrà conèixer el grau de
satisfacció dels usuaris dels establi-
ments socials destinats a les persones
amb disminució física, com és el cas
de les llars residència, els centres resi-
dencials de suport extern i de suport
generalitzat, els centres d’atenció es-
pecialitzada i els centres ocupacionals.
El segon estudi, per la seva banda,
analitzarà les necessitats de canvis i
millores per accedir a l’acreditació de
centres, serveis i establiments.

Altres acords subscrits són l’establi-
ment de les tarifes per a la compra de
serveis com l’acolliment residencial
com del diürn per part de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials

( I C A S S ) ,
adequades
als costos de
producció
dels serveis.
Així mateix,
l ’ I C A S S
també es
compromet

a finançar el 50% dels costos d’inver-
sió per a la construcció d’equipaments
necessaris per donar resposta a les
necessitats d’aquest col·lectiu.

També l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, per la
seva banda, també desenvoluparà un
projecte pilot d’aquestes caracte-
rístiques a la ciutat. La iniciativa es
farà pública durant aquest mes de
gener.

D’altra banda, ja en el Pressupost de
2006 de l’Institut Municipal de Perso-
nes amb Discapacitat es va aprovar un
crèdit extraordinari per un  import de
100.000 euros per finançar un projecte
pilot de vida independent destinat a
persones amb grans discapacitats
físiques. De fet, dues de les persones
que hi participen en aquesta iniciativa
són d’ASEM-Catalunya i ja tenen a la
seva disposició un assistent personal.

Aquest mes es posa en
marxa un projecte pilot
sobre vida independent

ASEM-Catalunya ha proposat a la
Federació ECOM el nom de 29

persones per formar part d’aquest
projecte pilot i també el de candidats

per a assistents personals

Durant aquest any 2007, la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) desenvolu-
parà un pla d’acció d’igual-
tat d’oportunitats per a les
persones amb mobilitat redu-
ïda. Així, es posa en marxa un
projecte pilot a partir del qual
un assistent personal atendrà
als estudiants amb disca-
pacitat física, es crearà un
centre de recursos tecnolò-
gics i s’aplicarà el Pla d’Ac-
cessibilitat i Mobilització de
la UAB.

La Universitat Autonòma
es converteix així en la prime-
ra universitat de tot l’Estat
que disposarà d’assistents
personals que ofereixin als
estudiants universitaris amb
diversitat funcional l’assis-
tència necessària per a què
accedeixin i finalitzin els seus
estudis. Es tracta d’una inici-
ativa conjunta de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis
Socials, del Departament
d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat i de la Fun-
dació Autònoma Solidària.
Inicialment, suposarà la con-
tractació d’assistents per do-
nar suport a deu estudiants
amb algun grau de depen-
dència. Actualment, la UAB
té vuit alumnes en aquesta si-
tuació.

D’altra banda, el Centre
de Recursos Tecnològics tin-
drà per objectiu posar a dis-
posició les noves tecnologies
no només per potenciar les
capacitats sinó també per
compensar les limitacions.
Per últim, el Pla d’Accessibi-
litat i Mobilitat pretén acon-
seguir que el màxim nombre
de serveis de la UAB siguin
accessibles per als col·lectius
amb mobilitat reduïda i
l’adaptació del transport pú-
blic que arriba a la UAB i in-
tern del campus.

La UAB tindrà
assistents

personals per a
vuit alumnes
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Com s’aplica el consell genètic als
casos d’Steinert?
L’Steinert és una patologia que tant
des del punt de vista clínic, però
sobretot des del punt de vista
genètic, és complexa d’interpretar.
Hi ha molts pacients que no estan
diagnosticats o en els quals és molt
difícil fer-ho, ja que presenten uns
símptomes molt lleus o bé que es po-
den confondre amb una altra
patologia. El que tenim clar és que
un cop diagnosticat un pacient
d’Steinert en una família, la
probabilitat que n’hi hagin més és
molt alta. A partir del cas índex
anem estirant el fil fins a pares,
germans, cosins... Això pot crear una
certa angoixa a les famílies, ja que
hi ha un gran nombre de portadors
a s i m p t o -
màtics i
se’ls ha
d’explicar
que ells no
t i n d r a n
símptomes,
però que en
ser porta-
dor li pot
transmetre
l’alel mutat als seus fills, i aquests sí
que poden començar a manifestar
símptomes. També ens trobem que
les famílies  pensen que si tenen la
cara típica d’aquests pacients és
perquè s’assemblen al pare o al tiet,
per exemple, però no s’assemblen
perquè siguin família sinó perquè la
fesomia canvia, i  tendeixen a
semblar-se.

Ha de ser un moment delicat tant per
al professional com per a la família.
El consell gènetic s’ha de fer tenint
les dades de laboratori ben clares
perquè si no, pots ocasionar molta
angoixa a les famílies en les quals,
pel tipus de patologia, hi ha un pro-
blema d’acceptació. Algunes perso-
nes tenen dificultat en l’apre-
nentatge o en les relacions amb els
altres, la negació absoluta a tot el
que els pasa. I has d’anar amb molt
de compte perquè surt sovint el
sentiment de culpabilitat.

Un cop es fa el consell genètic,

quines dificultats es presenten per
a les famílies?
El consell genètic l’ha de fer una per-
sona preparada que pugui dedicar
el temps necessari a les famílies per
aclarar-los els dubtes que els sorgi-
ran. Has d’intentar que entenguin
que tenint per exemple 200 repetici-
ons una persona pot tenir una clíni-
ca clara i un familiar seu, tenint tam-
bé 200, no tenir res. Això costa d’en-
tendre i es dóna perquè encara no
se sap quin efecte pot tenir a tots els
nivells l’expansió en aquesta pato-
logia. És molt delicat el consell ge-
nètic sobretot quan hi ha nens pel
mig, perquè no se sap quan ni com
començaran els símptomes en els
nens diagnosticats. El que interessa
molt a les famílies és el diagnòstic

p r e -
natal.
Actu-
a l -
m e n t
ja te-
n i m
e l s
m i t -
j a n s
a l s

laboratoris per poder fer-lo i tenir la
certesa al 100% de si el fetus és o no
portador de la mutació.

En el cas del prenatal, quin consell
es dóna?
Nosaltres hem d’informar  objec-
tivament sobre el resultat que
obtenim al laboratori. La decisió
sempre l’ha de prendre la família. És
molt dur per a una família, per
exemple, diagnosticar de cop un
pacient, un noi, i que tingui la dona
ja embarassada; que et diguin que
estàs afectat de la malaltia d’ Steinert
(paraula que segurament no havies
sentit abans),  i que pots tenir un fill
afectat. Per això s’intenta informar
el més clar possible i ells han de
prendre la decisió. És una
responsabilitat molt gran per al
genetista, però els coneixements del
funcionament de la patologia i
l’experiència són un factor gran.

Què solen decidir les famílies?
Sabem que hi ha un número de

repeticions que pràcticament no oca-
sionen símptomes, i a l’altre extrem
es troben els nens amb la forma
congènita que  estan molt malament
i tenen milers de repeticions. El pro-
blema estaria en el tram mig de les
expansions, ja que la correlació
expansió-clínica no és absoluta, i per
desgràcia són els casos més
nombrosos. La meva experiència és
que poques parelles decideixen tirar
endavant amb l’embaràs quan hi ha
un risc, perquè la criatura pot tenir
clínica. Moltes famílies, però, no
volen passar per un diagnòstic pre-
natal i un posible abort terapèutic i
el que volen és directament un
preimplantatori que els hi garantitzi
un fetus sà. També hi ha un altre

«Hem d’informar objectivament però la de
ENTREVISTA: Doctora Loreto Martorell, cap del departament de genètica de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

El que interessa molt a les famílies és el
diagnòstic prenatal. Actualment ja tenim

els mitjans als laboratoris per poder fer-los
i tenir la certesa al 100% de si el fetus és

o no portador de la mutació.

La doctora ha estat de baixa per maternitat fins a aquest mes de
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aspecte a tenir en compte i és que les
dones portadores, independentment
de la clínica que tinguin, tenen el
40% de risc afegit que a més el fetus
tingui una forma congènita. Això ha
fet que algunes parelles decideixin
tenir els fills si són nens,
independentment de l’expansió.

Hi ha alternatives, com la selecció
d’embrions?
Els tres pilars bàsics que interessen
a les famílies són la teràpia gènica,
el tractament i el preimplantacional.
Aquest últim funciona molt bé a
d’altres patologies però en Steinert,
per qüestions tècniques de
laboratori, és molt complicat de fer.
Un grup estranger que fa

preimplantacional de moltes
patologies descriuen que en
l’Steinert és on hi ha tingut pitjors
resultats. Que jo sàpiga, fins ara les
famílies que s’han interessat i ho han
probat cap ho ha aconseguit. A això
s’ha d’afegir que és un tractament
que afecta físicament i psicològi-
cament les persones que s’hi
sotmeten, i la Seguretat Social no ho
cobreix. Una altra opció a tenir en
compte per les parelles és recòrrer a
la donació d’òvuls o d’esperma.

Quan les parelles decideixen tirar
endavant, quin és el procés?
Quan el fetus és portador, hem
tingut casos en que sabíem que
l’afectació serà mínima o nul·la, i han
tirat endavant amb l’embaràs; l’unic
és que
la cria-
t u r a
porti un
control
m é s
estricte
per part
d e l
metge .
Hi ha
hagut alguna parella que amb un
tamany “respectable” han decidit ti-
rar endavant amb l’embaràs. El què
hem vist amb la investigació que
hem realitzat en aquesta patologia
és que només per ser una generació
més, la clínia empitjora i el tamany
de l’expansió amb el temps varia i
va augmentant. Per tant, si el fetus
té la mateixa expansió que el proge-
nitor la criatura segurament estarà
més afectada que el pare. No hi
podem fer res, perquè tu orientes
però la decisió és de les parelles.

Quin seguiment es fa durant
l’embaràs?
Una de les característiques de
l’Steinert és que les senyores porta-
dores tenen molts problemes per
quedar-se embarassades i  l’índex
d’abort és més alt que el de la
població en general. Si és un fetus
sa no ha d’haver-hi cap problema,
es porta com qualsevol embaràs nor-
mal. En el cas d’un nen congènit,
l’embaràs ha estat complicat perquè

decisió sempre l’ha de prendre la família»
dins la mare ja manifesten
símptomes. I moltíssimes senyores
un cop han parit els símptomes se’ls
agreugen moltíssim. Si són portado-
res han d’avisar perquè poden tenir
problemes amb l’anestèsia, en cas
per exemple de una cesària.

Vostè abans treballava a l’Hospital
de Sant Pau. Nota diferència entre
aquest centre i l’actual, l’Hospital de
Sant Joan de Déu?
A Sant Pau era la responsable de la
línia tant d’investigació com de
diagnòstic de la malaltia d’Steinert.
Desde fa dos anys, sóc la responsa-
ble del laboratori de genètica
molecular de Sant Joan de Déu. Ara
m’he de responsabilitzar entre
d’altres coses del diagnòstic de

m o l t e s
m é s
patolo-
gies, en-
t r e
d ’ e l l e s
t a m b é
l ’ S t e i -
nert.

Quines
altres patologies tracta al
laboratori?
Per exemple, el síndrome de l’X
fràgil, el síndrome de Rett, l’ataxia
de Friedreich o la distonia de torsió,
entre d’altres.

Vostè col·labora amb ASEM-
Catalunya?
M’han convidat a parlar vàries
vegades en les jornades que han
organitzat sobre la malaltia
d’Steinert. És important transmetre
a les famílies que es continua
investigant per poder, si no trobar
una cura per a la malaltia, al menys
per poder pal·liar els símptomes que
ocasiona. S’ha de tenir en compte
que encara no se sap perquè aquest
triplet que dóna lloc a la patologia i
que té un tamany determinat i esta-
ble en la població general, en certes
persones es fa inestable ocasionant
la malaltia. Quan tot això se sàpiga
serà més fàcil, però no només amb
l’Steinert sinó amb una vintena més
de patologies amb triplets.

mes de gener, després de tenir el seu segon fill, una nena.

És important transmetre a les famílies que es
continua investigant, però s’ha de tenir en

compte que encara no se sap perquè el triplet
que dóna lloc a la patologia en certes persones

es fa inestable i ocasiona la malaltia.
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Unes 160 persones es van aplegar el 4
de novembre passat a la Casa del Mar
per participar en les segones Jornades
de Distrofinopaties Duchenne Becker.
L’acte, que va ser un èxit, es van inici-
ar amb la presentació del president
d’ASEM-Catalunya, Juan José Moro,
que va destacar la presència de per-
sones presents que havien vingut d’al-
tres comunitats autònomes –per
exemple, de Madrid– i la participació
de diversos professionals. El regidor
de Salut Pública, el senyor Fina, tam-
bé fa fer menció a aquests dos fets al-
hora que va remarcar la necessitat
d’igualtat, dignitat i participació per
aconseguir la no discriminació.

El doctor Adolf Pou va obrir la Jor-
nada de Treball. Manel Roig, neurò-
leg infantil de l’Hospital de la Vall
d’Hebron, va començar parlant de
Becker i va descriure des de la forma
de presentació de la malaltia fins al
diagnòstic (seguint l’esquema accep-
tació de la malaltia-pronòstic, modi-
ficació del tipus de vida-consell genè-
tic) i com es busquen les mutacions
en l’estudi genètic.

Tot seguit, la doctora Montse Olivé,
neuròloga de l’Hospital de Bellvitge,
va explicar com en les distrofinopaties
es produeix una alteració del gen i
com quan hi ha absència es dóna el
Duchenne i quan hi ha alteració o re-
ducció es dóna Becker. També va fer
un repàs dels processos de les dues
malalties i va destacar la necessitat de
fer un diagnòstic per veure l’evolució,
fer un pronòstic, detectar i tractar les
possibles complicacions, conèixer el
patró d’herència, oferir consell genè-
tic i seleccionar als pacients per als
tractaments. A més, va proposar trac-
taments de suport com l’activitat físi-
ca, la fisioteràpia, els aparells ortopè-
dics o el control de la insuficiència res-
piratòria (ventilació).

Per la seva part, la doctora Pia
Gallano, del Servei de Genètica de
l’Hospital de Sant Pau, va explicar que
Louis Dunkel va descobrir la
distrofina l’any 1987, una proteïna
composta per 3.685 aminoàcids i co-
dificada per un gen que comprén 79
exons. Les anomalies genètiques més

freqüents, va explicar, són les deleci-
ons d’un o més exons (70% dels ca-
sos) i que les tècniques actuals perme-
ten detectar les mutacions puntuals
que poden produir-se a cualsevol re-
gió del gen. Gallano va acabar la seva
intervenció parlant del diagnòstic pre-
natal.

La següent ponència va ser la de
l’investigador Luís García, que va par-
lar de la teoria del salt de l’exón, és a
dir, salvar el múscul rehabilitant la
distrofina, l’exón defectuós. En rato-
lins ha funcionat i en gossos se salten
diversos exons un sol cop utilitzant un
virus AAV. García va parlar de treba-
llar per recuperar el múscul mantenint
el teixit. Tot seguit va arribar la inter-
venció  del doctor Francesc Brossa,
que va explicar el Pla de Rehabilita-
ció de Catalunya; del senyor Francesc
Corominas, que va explicar alguns

dels beneficis personals de la
fisioterapia; i de la fisioterapeuta-
psicomotricista del CDIAP de Mollet
del Vallès, Ascensión Martín, que va
explicar què significa l’atenció precoç
per a les famílies amb nens amb afec-
tacions neuromusculars. També va si-
tuar la figura del fisioterapeuta dins
l’equip interdisciplinar i davant del
nen, la teràpia i la família i com els
fisioterapeutes poden millorar l’auto-
nomia i la funcionalitat dels nens afec-
tats. Les conclusions de Marín són les
següents: “La relació que estableixen
entre ells és molt important i la nos-
tra responsabilitat és poder oferir els
recursos terapèutics, materials i hu-
mans que estiguin a les nostres mans
amb la finalitat de millorar la seva
qualitat de vida i la de la seva famí-
lia”, va concloure.

Continua a la pàgina següent

Les segones Jornades de distrofinopaties
apleguen 160 persones a la Casa del Mar
Hi van assistir diversos especialistes i persones de fora de Catalunya

Alguns dels ponents convidats i un moment en els qual el públic preguntava.
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Després del dinar van arribar les in-
tervencions sobre “Com vivim la nos-
tra sexualitat” de l’expresident de la So-
cietat Catalanya de Sexologia, Miquel
Maresma, que va parlar sobre el con-
cepte de sexualitat i els canvis en fun-
ció de l’edat. Per la seva part, la psicò-
loga i psicoterapeuta sexual de l’Hos-
pital de Can Ruti Maika Bakaikoa, va
explicar que «és necessari contemplar
els joves en totes les seves dimensions,
inclosa la sexual i que interessa com-
partir les experiències amb els pares».
Per últim, la psicopedagoga Carme Riu
va assegurar que «practicar la sexuali-
tat és una necessitat de qualsevol per-
sona madura sexualment i hauríem de
donar el màxim de facilitats per a què
qualsevol persona pugui accedir a
ella». Després es va obrir la participa-
ció als quatre tallers que es van orga-
nitzar: experiències grupals, mobilitza-
ció i manteniment, teatre integratiu i
iniciació al hoquei.

Objectiu aconseguit

La finalitat d’aquesta jornada era
abordar els diferents  aspectes de la
vida (mèdic, social, personal, etcètera)
amb els quals ens podem trobar en el
dia a dia, a més de continuar reflexio-
nant, aprenent, qüestionant i qüestio-
nant-nos diferents temes que ens pre-
ocupen i amb els que s’ha de conviu-
re. Aquest intercanvi es plantejava
com a necessari tant per als professi-
onals com per a les persones amb ma-
laltia neuromuscular i les seves famí-
lies. Segons sembla, aquest objectiu
s’ha assolit i a l’associació han arribat
alguns missatges d’agraïment: “Esti-
mats companys, el motiu d’aquestes
línies és comunicar-vos la meva més
sincera enhorabona per la jornada del
passat 4 de novembre. Felicitats a tots
els que vaig conèixer aquell dia i a tots
en general (Albert Tenorio)”; “El timó
está ben dirigit. Gràcies en nom propi
i de l’equip per la nota d’alegria. Si
em necessiteu per a alguna cosa estic
a la vostra disposició (Manel Collado);
“Felicitar-vos per l’organització de les
jornades i animar-vos a què les conti-
nueu fent ja que són molt interessants
i de molta ajuda. També em va servir
per interessar-me encara més per la
vostra associació i per motivar-me a
participar més activament (Javier
Torras); “Records i una abraçada ben
forta a tots els que amb el vostre es-
forç heu fet possible la trobada (Josep
Maria Recasens)”.

¿Qué es el salto de exón?
Es una técnica molecular de cirugía
del ARNm. Consiste en esconder
exones con parches antisentidos du-
rante la reacción de “splicing” (madu-
ración del pre-ARNm) para que no
sean incorporados en el ARN mensa-
jero final. De esta manera se pueden
retirar exones portadores de mutacio-
nes y/o rehabilitar un ARNm funcio-
nal, a la condición de que el marco de
lectura del ARNm final sea operacio-
nal y que la proteína siga funcional
después de esta deleción. 
¿Se puede producir si el primer exón
de la cadena está dañado?
El primer exón no se puede saltar, ni
tampoco el exón que contiene el ATG
de inicio de traducción.
¿Qué posibilidades terapéuticas hay
a corto plazo?
Hay muchas posibilidades… Esta téc-
nica tiene muchas aplicaciones poten-
ciales: rehabilitar un ARNm (el caso
de DMD) o también destruir o rom-
per el marco de lectura de un ARNm
o una proteína tóxica. De una manera
general esta técnica puede ser utiliza-
da para diseño de variantes protéicos
in situ. De una manera más cercana
unos ensayos están programados so-
bre DMD: dos enHolanda e Inglate-
rra con antisentidos sintéticos
(2’Omethyl-phosphorothioate y mor-
pholinos), uno en Francia con terapia
génica (AAV con U7snRNA). El ensa-
yo holandés ya ha empezado. El in-
glés empezará en 2007 y el francés en
2008.
¿Qué hipótesis tiene sobre las per-
sonas afectadas por Becker que no es-
tán diagnosticadas?
Las personas afectadas por Becker tie-
nen un defecto en el gen de la
distrofina… Ya sea un problema de ca-
lidad de proteína (instabilidad), sea
un problema de cantidad. Los estu-
dios estadísticos nos hacen pensar que
muchos afectados son asintomáticos.
Estos afectados sintetizan una “casi-
distrofina” funcional. Para los demás
pacientes las hipótesis de trabajo son
múltiples: salto de exón como en
DMD o tratamientos farmacológicos
más convencionales con drogas sus-
ceptibles de estabilizar la “casi-
distrofina”. 

¿Y sobre las mujeres portadoras con
Becker que tienen algún síntoma?
Para las mujeres portadoras, la mayor
complicación es el corazón… y traba-
jamos este problema con salto de exón
y vectores específicos del tejido car-
díaco.
¿Cual considera que es el caso más
interesante para investigar?
Todos los casos son igual de importan-
tes y de difíciles o fáciles. Desde un
punto práctico la comunidad científi-
ca se ha empeñado en empezar por
saltar el exón 51 (17% de los pacien-
tes). Si demostramos un beneficio con
este exón, los otros seguirán ya que te-
nemos las mismas evidencias
preclínicas.
¿Qué posibilidades hay para que
desde Cataluña se pueda colaborar
con su grupo de investigación?
Mi grupo de investigación esta abier-
to a todas la colaboraciones posibles
sobre DMD/BMD… Sobre todo hacen
falta grupos de clínicos que deseen
colaborar.
¿Qué valoración le merece la jorna-
da del pasado 4 de noviembre?
Las jornadas DMD/BMD son muy
importantes… Es un momento único
donde los afectados y las familias se
pueden entrevistar con un panel de
investigadores y clínicos dedicados a
su enfermedad. Es el momento de des-
ligar y esclarecer muchas informacio-
nes que se encuentran sobre Internet y
de compartir los adelantos reales.

«El salto del exón tiene muchas
aplicaciones potenciales»

Luis García.

Ve de la pàgina anterior ENTREVISTA: Luís García, investigador
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El cicle "Joies de la Sarsuela" que ha organitzat
Caixa Tarragona en benefici d’ASEM-
Catalunya ja ha finalitzat i segons un dels en-
carregats del projecte, Xavier Bas, ha estat un
èxit espectacular: «En les tres sessions s'han
acabat les entrades. Ha tingut molt bona ac-
ceptació per part del públic, i també la iniciati-
va de destinar la recaptació a la vostra entitat
ha estat molt ben acollida. També va ser molt
interessant la vostra participació en el primer
espectacle del cicle», ha explicat. Hi van assis-
tir el president, Juan José Moro, i la vicepresi-
denta, Teresa Pereira. Tota la recaptació de les
entrades de les tres obres que es van interpre-
tar a l’Auditori de Caixa Tarragona («Cançó
d’amor i de guerra», «Antologia. Joies de la
Sarsuela»  i «La tabernera del puerto»– anava
a parar a l’associació i en total han estat 2.250
els euros recollits, que és el màxim possible atès
l'aforament de l'Auditori. Ja fa tres anys que
els beneficis de la venda d’entrades, que abans
eren gratuïtes, a entitats sense ànim de lucre. Un dels moments de la sarsuela Cançó d’amor i guerra.

El cicle Joies de la Sarsuela de Caixa Tarragona
ha recaptat 2.250 euros per a ASEM-Catalunya

La Marató recull uns 6,5 milions
En la seva quinzena edició, dedicada
al dolor crònic, La Marató de TV3 ha
recaptat 6.485.338 d’euros, diners que
serviran per impulsar la recerca
biomèdica. Aquest import variarà, ja
que fins al 31 de gener no es tanca la
recepció de donatius.

A les 10 del matí, Antoni Bassas va
aixecar el teló d’un macroprograma
de més de 14 hores durant les quals,
la informació, la sensibilització, la so-
lidaritat i l’entreteniment van demos-
trar que són elements compatibles per
tal d’acostar la realitat que envolta a
tota la gent que pateix dolor crònic.

El testimoni d’aquelles persones
que van explicar com lluiten contra el
dolor i el dels professionals mèdics
recordant perquè la recerca és tan im-
portant per poder vèncer aquesta
malaltia –i també d’altres– i per mi-
llorar la qualitat de vida de qui la pa-
teix, va ser l’eix central del programa.
A més, també es van poder escoltar
en directe diversos artistes dels que
han gravat expressament per a La
Marató, El Disc de La Marató i es van
poder veure algunes de les prop de
700 activitats populars celebrades ar-

reu de Catalunya durant els dies pre-
vis. La Fundació de la La Marató de
TV3 considera que s’ha assolit, de
nou, el seu doble objectiu: sensibilit-
zar la població catalana envers unes
malalties que afecten milers de per-
sones i de les quals se’n desconeix el
seu guariment i, d’altra banda, poder

incidir directament en la recerca
biomèdica amb el finançament de pro-
jectes sobre el dolor crònic. A partir
de la segona quinzena de gener de
2007, la Fundació anunciarà la convo-
catòria pública per a la presentació de
projectes d’investigació biomèdica
sobre el dolor crònic.

Un dels moments del programa, que va durar 14 hores.
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En què consisteix el seu projecte so-
bre Duchenne premiat per la
Fundació de la Marató de TV3?
Treballem en possibles alternatives
que milloren el curs de la malaltia de
ratolins model de la distrofia muscu-
lar de Duchenne. No tenen distrofina
i els símptomes són més lleugers que
en el cas dels humans. Però és el mo-
del més manipulable per treballar en
recerca bàsica. Posar la distrofina al-
tra vegada en el ratolí o en els paci-
ents és una tasca molt difícil i molts
grups hi treballen. El nostre abordat-
ge és molt més senzill: no podrem
curar l’efecte primari, l’asbència de
distrofina, però intentem treure allò
que fa que la malaltia vagi a pitjor,
perquè el nen no té distrofina des que
neix però en canvi es mou i pot fer
coses. Simplement comença un pro-
cés degeneratiu. Intentem trobar què
és allò que empitjora la malaltia per
tal d’invertir-ho, de corretgir-ho una
mica. Veiem que tant en mostres de
pacients que tenen Duchenne com en
ratolins hi ha un excés de fibrina, que
és el component majoritari dels coà-
guls. En les ruptures que es produei-
xen la fibrina no marxa, i tractant amb
un agent desfibrinogenitzant veiem
que el ratolí millora en proves bioquí-
miques i motores. No estem corregint
el defecte primari, sinó com que en-
cara no té solució intentem millorar-
ho una mica.

Quan es podrien aplicar aquests
avenços en humans?
Aquest treball és important en el sentit
de començar a veure altres coses, però
d’aquí a curar a un malalt encara que-
da molt. Però és el que estem fent.
Podria ser una alternativa als
corticoides, per intentar que els
tractaments que es donen ara siguin
alternatius, perquè també creen
efectes secundaris. Això va per sang i
es deposita en el múscul de manera
crònica. Jo crec que és el principi, és
una idea molt novedosa perquè mai
havia vist ningú que treient la fibrina
es podria millorar. I veiem que també
hi ha molta fibrina al pacient humà i
per tant és possible que això també
pogués funcionar, però no es pot po-
sar una data. Sí que hi ha gent
interessada en el nostre treball.

Hi ha d’altres línies d’investigació.
Hi ha d’altres de correcció del defecte
primari, que seria l’ideal. Per exemple,
quan s’han publicat els treballs del salt
de l’exón ha estat revolucionari. Però
tot això encara és amb gossos,
ratolins... i mirar alternatives que
puguin millorar la malaltia no és
excloent. Són línies diferents.

I existeix algún tipus de col·laboració
entre aquestes línies o els diferents
especialistes?
És important concentrar-te en una sola
cosa... En els congressos em trobo, per
exemple, amb Luís García, i coneixem
què fem cadascú. I si els grups de
França han fet alguna cosa que a mi
em pugui servir, els envio un mail i
m’envien els reactius. Hi ha
col·laboració, perquè encara que tots
competim per recursos cadascú inten-
ta tenir les seves línies pròpies i
intercanviar informació.

Una de les col·laboracions ha estat
amb el doctor Manel Roig.
L’any 2001 vam publicar un treball en
aquesta línia, amb la col·laboracio del
doctor Roig i d’un becari seu, el Josep
Roma. Però no hi ha massa
col·laboracions amb els hospitals; se-
ria bo que això millorés i la

«Intentem trobar què empitjora la malaltia de
Duchenne per tal de corregir-ho una mica»

ENTREVISTA: Doctora Pura Muñoz, del Centre de Regulació Genòmica.

Pura Muñoz.

comunicació entre ciència bàsica i
hospitals fos millor.

Abans comentava que els
especialistes lluiten pels recursos.
Creu que la investigació té el suport
suficient?
Es molt difícil obtenir recursos per ti-
rar els laboratoris endavant i pagar als
becaris, tècnics i altre personal del
laboratori, a més de fer front a la com-
pra de reactius i animals
d’experimentació. La ciència bàsica de
primera línia és molt cara. Els caps de
laboratori ens passem la vida
demanant projectes arreu del món. El
meu grup té el suport la Societat Ame-
ricana de Distròfia Muscular, i també
de la francesa. Els diners que es reben
a nivell estatal no són suficients, però
intentem convèncer a d’altres agències
que el projecte és important. Jo
afortunadament estic obtenint recur-
sos però, com molts dels meus
col·legues, em passo la vida demanant
calés. Fan falta més recursos.

Perquè les línies d’investigació no
s’aconsegueixen fàcilment per
internet?
És una cosa curiosa: l’única manera
que es reconegui i valori el treball
d’investigació en ciència bàsica d’un
grup és que es publiqui en una bona
revista científica internacional. Els
editors d’aquestes revistes volen la
novetat, un treball de qualitat molt
novedós i ser els primers en publicar
el teu treball. Això també significa,
generalment, que el teu treball té una
qualitat, perquè t’ho revisen uns
avaluadors anònims experts en el
tema. I fins que això no passa no es
pot fer una gran difusió. Els companys
poden saber què s’està fent en un
laboratori però no es diu públicament.
És així, és el sistema.

Seria possible que col·laborés amb
ASEM-Catalunya de manera habi-
tual?
Jo no treballo en un hospital; potser
seria l’única de fora de l’ambient
hospitalari en l’Associació, però em
sembla bé i m’ajudaria a conèixer
millor la temàtica de les malalties
neuromusculars, i ASEM-Catalunya
en particular.
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ASEM-Catalunya s’uneix a la celebració
del Dia de les persones amb Discapacitat

1. La regidora s’interessa per l’estand d’ASEM-Catalunya i l’associació Distonia.  2. La celebració va coincidir amb les festes del
barri de Sant Andreu.  3. La jornada va finalitzar amb una ballada de sardanes.  4. Els nens van poder fer dibuixos a favor de la
discapacitat.

ASEM-Catalunya i l’Associació de Lluita contra la Distonia
a Catalunya (ALDEC) es van tornar a unir per
commemorar el Dia Internacional de les Pesones amb
Discapacitat. En aquesta ocasió es va celebrar el passat 3
de desembre a la plaça Mossèn Clapés del barri de Sant
Andreu. Allà es va instal·lar una taula informativa en la
qual es podien recollir tríptics sobre les malalties
neuromusculars o el darrer número de la revista de
l’associació, entre d’altres.

Els nens van tornar a ser els protagonistes i van poder
fer dibuixos de colors vius sobre la discapacitat i tot allò
que suposa. Van ser nombrosos els infants que van volen

que es penjés la seva il·lustració, sobretot a mesura que
avançava el matí. El motiu: la celebració del Dia de les
persones amb Discapacitat va coincidir amb les festes del
barri de Sant Andreu i just per la plaça va passar la rua
que va aplegar centenar de persones i d’entitats del bar-
ri. Va ser una bona oportunitat per donar a conéixer l’as-
sociació a totes les persones que es van apropar fins a
l’estand.

La jornada va finalitzar amb una ballada de sardanes
que va anar a càrrec de La Colla Laietans de Barcelona,
que van formar la seva rotllana just davant de la taula in-
formativa.



ASEM Catalunya

17
   Lligam - Gener de 2.007

L’Associació continua posant a la vostra disposició
espais de trobada on podrem parlar, compartir, es-
coltar, ajudar i ajudar-nos; tot en un clima de
solidaritat, comprensió i empatia. Per fer realitat
aquests espais de trobada, comptem amb tots
vosaltres i amb la col·laboració dels professionals
que estem al vostre costat i que podeu trobar a
ASEM-Catalunya. Aquestes són les novetats:

ESPAIS DE TROBADA

Distròfia de
Becker

Últim dijous
de mes

Primer
divendres

de mes

Primer dilluns
de mes

    GRUP      DIA          HORA                LLOC

19.00

16.30

17.00

19.30

Can Guardiola
93 274 49 83
93 346 90 59

Centre Pi i Molist
93 274 49 8317.30Cada 15 diesFamiliars

Pares amb
nens/nenes

petits

Últim divendres
de mes

Can Guardiola
93 274 49 83/ 93 346 90 59

Distròfia Facio
Escapulo
Humeral

Distròfia
Miotònica
d’Steinert

Can Guardiola
93 274 49 83
93 346 90 59

Can Guardiola
93 274 49 83/ 93 346 90 59

El passat 4 d’agost va entrar en vigor la Llei 13/
2006, de 27 de juliol de prestacions socials de ca-
ràcter econòmic. En el seu moment ja us vàrem in-
formar que calia desenvolupar els reglaments ne-
cessaris per fer efectiu els drets i prestacions que
apareixen en aquesta Llei.

El Departament de Benestar i Família comença
a executar els primers pagaments de la Llei per la
Prestació complementària per a pensionistes de la
modalitat no contributiva, per invalidesa o jubila-
ció. Així doncs, els titulars d’una PNC seran els
primers beneficiaris de la Llei, que són els que te-
nen les pensions més baixes.

La Llei de Prestacions preveu que els comple-
ments establerts s’han de pagar amb efectes de l’1
de gener de 2006. Això vol dir que aquells que tin-
guin dret al complement de la PNC, se’ls haurà d’in-
gressar un total de 1055,43 euros, que es faran efec-
tius amb 4 pagaments de 263,86 euros (que s’abo-
naran al novembre i desembre del 2006 i el febrer i
març del 2007). Al marge d’aquests pagaments cor-
responents als endarreriments del 2006, els titulars
d’una PNC per invalidesa o jubilació començaran
a rebre l’any que ve l’ajut previst a la Llei per l’any
2007. El Departament abonarà cada mes aquest
complement, de forma conjunta amb la seva pen-
sió, i la quantitat aproximada d’aquest ajut serà
d’uns 90 euros.

Cal dir que les persones que siguin beneficiàri-
es de la PNC i tingui dret a cobrar aquesta presta-
ció de complement no han de fer cap tipus de sol·-
licitud. Aquests rebran al seu domicili una carta
d’informació. Aquest complement és per a aquells
beneficiaris de la PNC que visquin a un domicili
particular, no aquells que reben l’atenció en un re-
curs residencial. Tampoc rebran aquest complement
els que rebin algun altre ajut econòmic de la Gene-
ralitat. Aquest complement de PNC el rebran tant
les persones que siguin beneficiàries de la PNC ín-
tegra com aquells que cobrin una PNC reduïda.

Nota explicativa sobre la
PNC de la Fundació ECOMEn el marc del projecte CONEIXEM-NOS, el dia 27 d’oc-

tubre, la gerent d’ASEM Catalunya (María Ramos) i la
treballadora social (Anna Ferrer) vam anar a l’Escola Sa-
grat Cor, al districte de Poble Sec, a una reunió amb el
Claustre de Professors i representants de l’EAP (Equip
d’Atenció i Orientació psicopedagògica).

Al cicle de P3 de l’Escola Sagrat Cor, aquest any hi ha
començat a assistir un soci d’ASEM Catalunya. Com tots
sabeu, des de l’associació, creiem que aquestes troba-
des són molt importants per tal de poder millorar l’aten-
ció que reben les persones amb malaltia neuromuscular
en tots els àmbits: escola, treball, família, entorn...

El fet de poder dialogar, explicar i comentar tots
aquells dubtes que sorgeixen davant d’una malaltia, poc
coneguda, ajuda a totes les parts a aprendre a viure amb
ella i a no veure només les discapacitats, sinó per sobre
d’elles les capacitats que tots tenim.

Englobat, també en aquest projecte, el dia 24 de no-
vembre, la treballadora social d’ASEM Catalunya va re-
alitzar una reunió amb l’EAP de Terrassa, per tal de po-
der parlar de les necessitats que tenen els infants amb
malaltia neuromuscular i de buscar de forma conjunta
els millors recursos per a ells.

El fet d’estar coordinat amb tots els estaments (esco-
les, eap’s, famílies i associació) es potencia que millori
l’atenció de les persones amb malaltia neuromuscular.
És per això, que com ja us vàrem informar en el passat
Llligam, durant l’any 2007 realitzarem sessions clíniques
amb diferents professionals que atenen a persones amb
malaltia neuromuscular.

Volem aprofitar aquest espai, per oferir a totes les fa-
mílies, escoles, eap’s o d’altres professionals que esti-
guin en contacte amb les malalties neuromusculars, per
oferir-li’s aquest espai de diàleg i intercanvi, per afron-
tar junts les dificultats però sobretot les oportunitats en
que ens trobem en el dia a dia.

La voluntat d’Asem Catalunya, és prestar la nostra
col·laboració amb totes les persones, administracions,
associacions que intervinguin en el dia a dia de les per-
sones amb malaltia neuromuscular, per millorar la seva
atenció.

Anna Ferrer

Projecte Coneixem-nos

Aquest és el calendari de la resta de grups:

Un cop al mes

Un cop al mes

    GRUP      DIA          HORA        LLOC

18.00

17.30

C/ Montsec

Miastènia

Debat

Can Guardiola
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El 19 de septiembre se realizó la últi-
ma reunión de la Federación Europea
Atrofia Muscular Espinal (SMA
Europe) en Evry, Paris, hospedada por
la AFM. Después de unos minutos de
silencio por la memoria de Anita
Macaugh (JTSMA) fallecida hace po-
cos meses, se dio comienzo a la re-
unión. Desde hace ya un par de años,
distintas agrupaciones de familiares y
afectados de Atrofia Muscular Espinal
(algunas de estas agrupaciones forman
parte de entidades de enfermos
neuromusculares, mientras otras sólo
de AME) tienen la intención de crear
una federación europea con el objeti-
vo de juntar esfuerzos para:

· Mejorar la calidad de los pacien-
tes con atrofia muscular espinal (AME)
en Europa.

· Representar los intereses de los
pacientes con AME frente a la política
europea de salud.

· Identificar, desarrollar, promover
e implementar las mejores prácticas
para la AME

· Promover y sostener las investiga-
ciones científicas y médicas en todos
los campos relacionados con la AME

· Aumentar el conocimiento sobre
la AME del público en general y, de los
profesionales de la salud y  la indus-
tria en particular.

En esta reunión se acordaron las
actividades más importantes para ser
desarrolladas por la Federación SMA
Europe y entre ellas están incluidas:

· Inicio de convocatorias para pro-
yectos de investigación en colabora-
ción con países europeos.

· Desarrollo de una estrategia para

el reclutamiento de pacientes para en-
sayos clínicos y otros estudios.

· Actuar como un centro de infor-
mación sobre los proyectos actualmen-
te financiados por grupos de pacien-
tes.

· Facilitar la creación de nuevos gru-
pos de pacientes en países europeos
donde aún no los haya.

· Interactuar con otros organismos
internacionales de AME

La Federación SMA-Europe estará
registrada en Alemania en un futuro
cercano y por lo tanto estará bajo la le-
gislación alemana, pero tendrá su base
fiscal en España. SMA Europe ya tiene
website: www.smaeurope.com

Presentación del trabajo de la AFM
por el Dr. Louis Viollet

Aprovechando nuestra reunión la
AFM nos dio un impresionante resu-
men de los más importantes proyec-
tos financiados por la AFM a cargo del
Dr. Louis Viollet. Nos facilitará en bre-
ve la presentación en Power Point.

El Hospital Raymond Poincare es el
centro más importante de investiga-
ción clínica de AME y está bajo la di-
rección de los profesores Barois y
Goulon, quienes llevan la mayoría de
las enfermedades neuromusculares. Su
trabajo incluye la historia natural de la
enfermedad, su manejo clínico y defi-
ne con precisión los criterios para un
efectivo tratamiento. Ellos utilizan la
escala funcional francesa (derivada de
la escala de Hammersmith) para con-
trol y la utilizan en 17 centros hacien-
do estudios multicéntricos a 376 pa-

cientes neuromusculares. La AFM está
financiando un ensayo doble ciego con
control de placebo en pacientes AME
tipo II y III con riluzole (150 o más pa-
cientes), que podrá ser terminado a fi-
nes de este año. Francia aún no tiene
un registro nacional de pacientes.

La AFM también lleva ensayos clí-
nicos con otro importante
neuroprotector (TRO19622), de uso
potencial en pacientes AME. Este com-
puesto relativamente nuevo ha sido
encontrado por la compañía Trophos,
siguiendo un programa de búsqueda
sobre 4000 compuestos. El TRO19622
es como un esteroide, una droga no
tóxica que acelera la regeneración y
actúa mejorando la función
mitocondrial en los axones nerviosos.
La droga ya tiene status de droga huér-
fana y actualmente es utilizada para un
ensayo en otra enfermedad, pero en
breve será aprobada para ensayos so-
bre pacientes AME en Francia.

La AFM tiene otras líneas de inves-
tigación que permiten abordar la temá-
tica desde varios frentes.

AFM y el Genethon

Nos hicieron una visita guiada a tra-
vés de las instalaciones y laboratorios
del Genethon, instituto de investiga-
ción sobre enfermedades neuromus-
culares completamente financiado por
la AFM. La AFM tiene un ingreso de
dinero cada año por la realización del
telethon (¡15 millones de euros!) que
percibe íntegramente y que les permi-
ten financiar todos estos programas de
investigación. A todos nos gustaría
contar con una oportunidad similar
para imitar el trabajo que realizan
nuestros amigos franceses.

Mónica Breitman
Secretaria de ASEM Catalunya

Novedades de la Nueva Federación
Europea Atrofia Muscular Espinal

Participantes:

Inge y Klauss Schwersenz (DGM,
Alemania)
Domenico Marchetti (Famiglie
SMA, Italia)
Max Huxham (JTSMA, UK)
Mónica Breitman (ASEM
Catalunya, España)
Elsebth Maandag , Mor Shalev  y
Ria Broekgaarden (VSN, Holanda)
Kasimir Knight (Foundation
SMA, UK)
Catherine y Kha Dinh y Christian
Cottet (AFM, Francia)

Visita a las instalaciones de Genethon.
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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

Soy una madre de un niño de 6 años
con la enfermedad de Duchenne. Al
principio cuando vas al pediatra y
le comentas que al niño le cuesta le-
vantarse del suelo, que es un poco
torpe, no se le da demasiada impor-
tancia. Empiezas a pensar que el
niño es tranquilo, más lento de lo ha-
bitual,  aunque siempre estas con la
duda. Después de un proceso de
pruebas y análisis, le diagnostican la
enfermedad,  no consigues asumir-
lo. Ves a tu hijo con problemas de
movimiento, pero sano; y no puedes
imaginar que existan este tipo de en-
fermedades degenerativas.

Luego lo que haces es buscar en
Internet y... “zas”! Se te cae el mun-
do a los pies.

Los primeros meses fueron duros
tanto para mí como para mi familia.
Pero hemos sido fuertes y decidimos
ponernos en contacto con Asem. Al
principio mi marido era reacio a ir,
porque no deseaba conocer a niños
o adultos en peores situaciones que
el nuestro. Es duro ver en otros, lo
que luego verás en tu propio hijo.

Asem nos ha asesorado sobre
muchos temas relacionados con la
enfermedad, dudas, miedos, a no
pensar en el futuro, a  vivir el pre-
sente, el día a día y yo creo que lo
estamos consiguiendo. Nos  reuni-
mos el primer lunes de cada mes,
con padres que están en la misma
situación  que nosotros. Puedes ha-
blar abiertamente sabiendo que

quien te escucha sabe de que va el
tema.

A parte de mi hijo Daniel tengo
otra hija de 14 años. Fue duro expli-
carle la enfermedad de su hermano
(por supuesto sin llegar a profundi-
zar). De momento lo lleva bien, ella
nunca pregunta.

Rosa

El grupo de
debate
El grupo de debate de
AsemCatalunya nace en el mes de
septiembe de 2006 con motivo de un
seminario de sesiones formativas
para los socios de la entidad, en el
cual participaron 15 personas reali-
zado en el mes de mayo. Su objeti-
vo era fortalecer a la entidad, a tra-
vés del conocimineto de sus miem-
bros como parte activa de la asocia-
ción.

Este grupo nace a través de una
reflexión global de las necesidades
de este colectivo. Es un espacio
abierto a cualquier inquietud, para
poder hablar, debatir, compartir, re-
flexionar pensar, etcétera.

En este tiempo hemos tenido es-
pacios de comunicación sobre sen-
timientos, actitudes y comporta-
mientos que nos atañen tanto a ni-
vel individual como a miembros de
la entidad a la cual pertenecemos.
También hubo oportunidad de in-
troducirnos en un tema de actuali-

Carta de una
madre

CARTAS

dad que nos afecta directamente,
como es la ley de “Dependencia”.

El grupo de debate se reune con
una periocidad mensual, el tercer
jueves de cada mes, en los locales
de Asem-Catalunya.

Consideramos muy importante
este espacio de encuentro y aunque
recién nacido como grupo, siempre
con la ilusión de ir evolucionando
y abierto a nuevas incorporaciones,
para crecer juntos y hacer crecer a
Asem-Catalunya.

Por lo tanto agredecemos a la
asociación la oportunidad que nos
dio en poder participar en el semi-
nario y formarnos como grupo.

Grupo de debate
de 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 Neuromusculas

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:


