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SUMARI

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

ASEM-Catalunya

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

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

rar ofensius o donin lloc a confusió.

EDITORIAL

Saludos a todas y todos:

El próximo mes de agosto, muchos de nosotros tendre-
mos la oportunidad de disfrutar de unos días de vacacio-
nes o al menos hacer un alto en el camino.

Desde el anterior Lligam, las actividades de nuestra Aso-
ciación han seguido siendo numerosas; entre todas ellas,
querría destacar dos, en las cuales he participado perso-
nalmente, por ser novedosas y participativas:

La Trobada de Famílies, que tuvo lugar los días  13 y 14
de mayo en Vilanova de Sau, donde pudimos compartir
un fin de semana con un número considerable de socios
conviviendo en una Casa de Colonias enmarcada a orillas
del Pantano de Sau; y el curso de formación para socios,
que ha tenido lugar todos los jueves del mes de mayo.

La finalidad de ambas han sido las mismas, pero con
matices diferentes. Nuestra asociación tiene que conocer a
sus socios lo mejor posible y conocernos entre nosotros, y
de ello tuvimos la oportunidad en La Trobada de Familíes;
los socios tienen que conocer a Asem Catalunya y sentirse
Asociación; y esto es lo que se intentó en el Curso de For-
mación.

Este binomio es esencial para que nuestros socios se
sientan responsables e importantes en las labores que lle-
vamos a cabo.

Los frutos de estos dos encuentros a dos mes vista ya se
están viendo: el grado de satisfacción de los participantes
ha sido altísimo, habiéndose solicitado y aprobado en jun-
ta que se institucionalicen en el futuro. Además, al día de
hoy un número considerable de participantes están cola-
borando de una manera directa en las actividades de nues-
tra Asociación.

La implicación es crucial para conseguir nuestros retos
en una sociedad que cada vez es más exigente y competi-
tiva, y más ahora en el futuro próximo que se nos avecina:
La Ley de “Dependencia”, la Llei de Serveis Socials, elec-
ciones autonómicas, municipales…; ante todo ésto debe-
mos estar expectantes, pues es mucho lo que hay en juego.
Además debemos seguir trabajando en el día a día.

Procuremos reponer energías para poder seguir hacien-
do Asociación a la vuelta de vacaciones.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya

Direcció:
ASEM-Catalunya
asemcatalunya@telefonica.net

Elisabeth Alfaro
elisabethalfaro@hotmail.com
asemcatalunya@hotmail.com

Edició, redacció, fotografia,
disseny i compaginació:
Elisabeth Alfaro
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Juan José Moro
María Ramos
Anna Ferrer
Pilar Ferrer
Anna Rovira
Núria Sagués
Juan Termes
Montserrat Segarra
Neus
Juan y Mayka
Ernes Ojeda
Luis García

Pàg 3 - ASEM-Catalunya ja té comitè d’experts.

Pàgs 4 i 5 - Seminari de Jornades Formatives.
Valoració de l’equip directiu, els doctors Pere Notó
i Josep Maria Recasens.

Pàg 6 - Segona jornada A l’entorn de la Vida
Independent, sobre la Llei de Serveis Socials.

Pàg 7 - Grups d’ASEM-Catalunya: Transit Art,
dansa i teatre experimental; i grup d’informàtica.

Pàg 8 - ASEM-Catalunya s’escapa al Pantà de Sau
per celebrar la Trobada de Famílies.

Pàg 9 - El consell genètic.

Pàgs 10-11 - Entrevista a la doctora Pia Gallano,
genetista de l’Hospital de Sant Pau.

Pàg 12 - Entrevista al doctor Ricardo Rojas, neuròleg
de l’Hospital de Sant Pau.

Pàg 13 - ASEM-Catalunya ofereix xerrades
sensibilitzadores a les escoles SAFA i L’Estel / Ja
ha sortit a la venda el llibre «Palabras de mujer».

Pàgs 14 - Nou reglament d’accés als avions per a
les persones amb mobilitat reduïda.

Pàgs 15 - Equalitas Vitae està elaborant una nova
guia de turisme adaptat.

Pàgs 16 - Les barreres arquitectòniques.

Pàgs 17 - Premis Cermi.es / Reducció del 4% de
l’IVA per adquisició o reparació d’un vehicle /
Espais de Trobada.

Pàgs 18 - Programa Telefónica Accesible / Comiat
(a Jordi Hereu) i benvinguda (a Sara Jaurrieta).

Pàgs 19 - Cartes.

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a:
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El passat 4 de maig es va constituir
el comitè d’experts d’ASEM-
Catalunya. Aquest òrgan assessor de
caràcter científic té com a principal
objectiu promocionar tota mena
d’accions d’informació destinades a
millorar la qualitat de vida de les
persones afectaces per alguna malal-
tia neuromuscular.

La força d’ASEM-Catalunya està
i ha d’estar en la seva massa social i,
per aquest motiu, són els socis els
que amb la seva participació
decideixen, en funció de les seves
necessitats, els objectius i la manera
d’aconseguir-los. Així, el comitè
d’experts serà l’encarregat
d’assessorar l’associació sobre les
malalties neuromusculars, informar
sobre les línies prioritàries a la
matèria d’adequació sanitària,
formació i informació de les
enfermetats; informar sobre els
estudis concrets que s’estiguin
realitzant en l’àmbit sanitari (línies
d’investigació, nous tractaments,
etcètera); analitzar les qüestions i
suggerències que plantegi ASEM-
Catalunya i rebre les qüestions que
requereixin d’un posicionament del
comitè assessor.

A més a més, el comitè d’experts
serà l’encarregat d’informar sobre
els estudis epidemiològics que
s’estiguin portant a terme i
sobre el cens d’afectats i la
seva distribució geogràfica;
posicionar-se i informar so-
bre els tractaments expe-
rimentals o que s’estiguin
realitzant a d’altres països;
elaborar protocols d’ac-
tuació sobre les malalties
neuromusculars; revisar la
documentació publicada per
l’associació tant en paper com a la
pàgina web; i fer una valoració cien-
tífica de la informació obtinguda a
través de qualsevol mitjà (revistes,
internet, etc.), per tal de posicionar-
se sobre el tema en qüestió.

El comitè està format per
professionals de reconegut prestigi
en les especialitats de neurologia,
neuropediatria, neumologia, fisio-
teràpia i psicologia, entre d’altres, a

ASEM-Catalunya ja té comitè d’experts

més de totes aquelles especialitats
que en el seu moment sigui necessari
incorporar amb la finalitat de garan-
tir un abordatge de caràcter integral,
interrelacionant aspectes bio-psico-
socials.

A l’acte de constitució del Comitè
d’experts d’ASEM-Catalunya van
assistir el president, Juan José Moro,
la tresorera, Maria Teresa Baltà, i

María Ramos, gerent. Com a profes-
sionals, van ser-hi presents Adolf
Pou (neuròleg de l’Hospital del
Mar), Montse Olivé (neurofisiòloga
de l’Hospital de Bellvitge), Josep
Maria Padrosa (de Fisiogestión) i Pia
Gallano (genetista de l’Hospital de
Sant Pau).

Juan José Moro va agrair la
voluntat i disposició d’aquests
experts a col·laborar amb
l’associació i els va fer entrega de
l’esborrany del document que con-

té les funcions d’aquest comitè
d’experts, que queda pendent de
ratificar en la propera trobada.
ASEM-Catalunya els va demanar
l’opinió sobre els casos de nens amb
mitocondrial i les limitacions o la
impossibilitat d’obtenir el permís de
conduir per a les persones amb
malalties neuromusculars (amb les
limitacions de responsabilitat i

consciència pròpia sobre les
seves capacitats o limi-
tacions, l’afectació cognitiva
i física greu).

A més, l’associació va
demanar l’assessorament
científic en l’organització de
les jornades mèdico-
divulgatives. Sobre aques-

tes, es va parlar d’organitzar unes
sobre el tema genèric de la
fisioteràpia que comptarien amb la
presència de totes les empreses i
entitats que donin aquest servei, a
l’administració de Salut i als
professionals.

Per últim, durant la trobada es va
acordar sol·licitar una entrevista a la
consellera de Salut, Marina Geli, per
tal de demanar que es pugui
realitzar la seqüenciació del gen de
Duchenne.

El comitè d’experts es va constituir el passat 4 de maig.

L’objectiu és promocionar tota mena d’accions d’informació destinades a millorar
la qualitat de vida de les persones afectades per malalties neuromusculars

La força d’ASEM-Catalunya està i ha d’estar
en la seva massa social i són els socis els que

amb la seva participació decideixen, en
funció de les seves necessitats, els objectius

i la manera d’aconseguir-los
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Havent format part activa a les Jornades
Participatives-Formatives que Asem Catalunya
va oferir el mes de  maig, i una vegada
reflexionat el tema, penso que la experiència
ha estat personalment molt positiva.

No han estat només els quatre dijous que
ens vàrem reunir, sino tot el que va quedar en
el meu interior de tot allò. És cert que, potser
d’entrada, em va costar una mica d’assimilar-
ho, però durant les dues setmanes que han
passat des l’ultim dijous he anat traient profit
de tot allò que en el seu moment em semblava
més dificil. Crec que ha estat una experiència
de les que queden per sempre. Ho repetiria
amb molt de gust , i espero que del grup que
vàrem formar en puguem treure algun profit
per a l’Assosiació, ja que tot i ser persones amb
caràcters diferents i, fins i tot, amb maneres
diferents de pensar, és en aquests grups amb
varietat d’opinions on es poden fer coses i
treure el millor de cadascú. Tinc la sensació que
d’alguna manera vàrem sintonitzar i tothom
podia aportar el seu granet de sorra.

Dono les gràcies a l’Associació per
l’iniciativa, i al Dr. Noto i al Dr. Recasens per la
seva professionalitat; realment em vàren fer
sentir molt bé. També voldria donar les gràcies
a tots els companys de grup, perquè entre tots
m’han fet créixer com a persona. Moltes
gràcies.

Anna Rovira

La seu d’ASEM-Catalunya va acollir els quatre dijous del passat
mes de maig el Seminari de Jornades Formatives per a la Junta,
responsables de grups i d’altres membres de l’entitat. L’objectiu
d’aquest seminari era l’aprenentatge a través de l’experiència;
promoure i integrar els membres de l’associació, amb
independència dels seus rols i funcions, facilitant-los que tinguin
una actitud que els permeti una major participació i
responsabilitat, a més d’explorar el treball de la junta d’ASEM-
Catalunya com a equip organitzat per complir la seva tasca. I
segons el directors del seminari, els doctors Pere Notó i Josep
Maria Recasens, s’han assolit amb escreix.

El seminari es va engegar el 4 de maig amb la presentació de
la iniciativa a les persones que en formaven part i amb la
formació dels grups, un de vuit i l’altre de set persones. Tots ells
van participar en sessions de grups petits i de grups d’aplicació,
amb un temps de descans i d’atenció personalitzada per part
dels directors si així es requeria. El seminari va finalitzar el 25
de maig amb una sessió final en la qual els membres de
l’associació van explicar que els havia semblat l’experiència, si
els havia resultat útil o no i quins eren els sentiments que havien
tingut durant les sessions i com havien evolucionat fins a l’últim
moment. Algunes de les sensacions posades sobre la taula van
ser l’estar a l’espectativa pel desconeixement inicial del que eren
les jornades, com s’havien compartit experiències pròpies per
part d’afectats i familiars i la satisfacció perquè el seminari havia
tingut també els seus fruits positius per als participants.

Seminari de Jornades Formatives

Tots els participants en el seminari, amb l’excepció de Luís Garcia, que no va poder assistir a la darrera sessió.

Els 18 participants van poder explicar als seus
companys de  seminari, del mateix o de l’altre grup,

els sentiments viscuts durant les quatre sessions
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La valoració de les Jornades és molt positiva, només cal tenir
en compte la participació de totes les persones que formarem
l’experiència. En aquest sentit cal destacar que pràcticament
totes les persones que començaren el primer dijous de maig
finalitzaren l’última setmana, mantenint-se l’assistència i
fins i tot incorporant-ne de noves durant les dues primeres
setmanes.  A més, la presència i la participació ha sigut acti-
va, respectant les diferències personals dels membres
participants, però en conjunt no hi ha hagut retards, la
puntualitat ha estat molt bona, permeten assolir els objectius
i practicar la metodologia proposada. La sessió final de
cloenda va ser en aquest sentit rodona, i la única absència
ho fou per una causa major aliena al interessat que tots vam
lamentar. Es de molt valor, doncs, la dedicació i implicació
dels participants, la qual cosa entenem els va fer més feliços,
i els va permetre aprendre de l’experiència.

Els objectius s’han aconseguit. Si difer enciem una mica
artificialment objectius a curt termini i objectius a llarg
termini, podem contestar-nos que els primers han estat
abastament aconseguits. Entenem per objectius a curt
termini: dinamitzar els grups d’assistents i promoure
iniciatives per vitalitzar l’associació (ASEM-Catalunya). I
per objectius a llarg termini, aquells orientats als canvis i
transformació d’ASEM-Catalunya. Per avaluar aquests
segons objectius caldrà esperar i donar-se un cert temps que
permeti desenvolupar el procés que tot just acaba de
començar.

El nombre d’assistents ha estat l’adequat per la
metodologia emprada. De cara a la institució, probablement
hauria sigut millor una major participació, però l’espai dis-
ponible, el local d’ASEM-Catalunya, no ho permetia. A més,
considerem tot un èxit haver realitzat la experiència a la
nova seu d’ASEM.

És possible realitzar noves activitats del tipus del
seminari de formació que s’acaba de finalitzar, tot i que

primerament, s’ha de deixar un marge de temps per valo-
rar la incidència d’aquesta primera experiència en la
dinàmica institucional, i poder-ne extreure tots els
aprenentatges possibles. I aleshores es podran dissenyar
noves activitats formatives per als membres d’ASEM-
Catalunya.

El Centre Pi i Molist Consultors Associats (Josep Maria
Recasens i Pere Notó) en e marc del conveni signat amb
ASEM-Catalunya està obert a organitzar, dirigir noves
experiències per a l’aprenentatge. Assumint la màxima
responsabilitat i autoritat i facilitant els consultors necessaris
per a realitzar noves jornades formatives en el futur.
L’experiència realitzada que tot just hem acabat demana una
freqüència anual o més espaiada en el temps.

I per acabar volem descriure la col·laboració continuada
entre ASEM-Catalunya i el Centre Pi i Molist SCP Consultors
Associats, al haver creat un marc de treball conjunt que
implica diferents nivells i activitats, algunes d’elles en curs,
altres ja programades i unes terceres que podran
implementar-se a partir de l’experiència viscuda.

Les activitats actuals són:
· Consultoria sobre aspectes organitzatius amb la gerent

d’ASEM-Catalunya.
· Grup de teràpia i acompanyament familiar.
· Supervisió de les activitats de grup que ofereix ASEM-
Catalunya.
· Teràpies individuals amb contractes específics per a
cada pacient.
· Participació en algunes teràpies de grup.

Aquestes activitats es porten a terme amb la col·laboració
de professionals del Centre pi i Molist i es realitzen, o bé en
el seu local, o bé en els locals d’ASEM-Catalunya,
especialment, en l’Hotel d’Entitats de Sant Andreu.

Doctors Pere Notó i Josep Maria Recasens

Valoració i comentaris de la direcció del seminari
realitzat per als membres i la junta directiva

d’ASEM-Catalunya el passat mes de maig de 2006
Participants: 18

Direcció del Seminari:

Dr. Pere Notó
Dr. Josep Mª Recasens

Coordinació:

María Ramos, gerent d’ASEM-
Catalunya.

Membres de la Junta:

Juan José Moro, Teresa Pereira,
Luis Garcia, Marga Alonso.

Altres membres participants:
Maite de Marcos, Pilar Ferrer,
Jaume Lladó, Jordi Saltor, Juan
Termes, Petra Unzueta, Imma
Bravo, Patricia González, Anna
Ferrer, Elisabeth Alfaro.

Els doctors Pere Notó (esquerra) i Josep Maria Recasens (dreta).
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La diputada Esperanza Esteve, con-
vidada per ASEM-Catalunya, va
oferir el passat 24 d’abril una
conferència sobre la Llei de Promoció
de l’Autonomia Personal i d’Atenció
a les Persones en Situació de
Dependència a Can Fabra. L’acte,
celebrat pocs dies després de
l’aprovació al Congrés del projecte de
llei, s’emmarcava en el col·loqui A
l’entorn de la Vida Independent que
organitza l’asociació. La de l’abril va
ser la segona sessió, després de la ce-
lebrada l’11 de març a l’Hotel
d’Entitats Can Guardiola.

Esperanza Esteve va assegurar que
la llei estarà aprovada abans de les
vacances d’estiu i, fins a aquell
moment, “s’haurà de fer tot el que
calgui per millorar-la”. Segons la di-
putada, “s’han de crear recursos
perquè les persones es puguin valer
per sí mateixes i allò que s’ha aprovat
és un bon àpat, un bon instrument per
començar a caminar”. Esteve va afegir

que ja s’havia avançat en el text, ja que
”des dels primers dibuixos, el que s’ha
aprovat al Consell de Ministres és
molt diferent, i per a bé”.

Un dels principals dubtes que
planteja ASEM-Catalunya sobre
aquesta llei és el fet que beneficïi més
les persones grans (un  70%) que no
pas les discapacitades (30%). Esteve
va assegurar durant el col·loqui que
aquest fet ha canviat i que el col·lectiu
dels discapacitats tenen més
protagonisme que al primer
esborrany.

Es preveu que la llei estigui
totalment desplegada d’aquí  a vuit
anys. Així, segons Esteve, els serveis
d’ajut domiciliari, alarmes telefò-
niques, aparells tècnics que facilitin el
dia a dia de les persones depenents,
l’adaptació de les llars, cuidadors
personals i centres de dia i de nit, en-
tre d’altres, seran universals l’any
2015. La diputada va destacar la figu-
ra de l’assistent personal, ”l’aspecte

Segona jornada A l’entorn de la vida
independent, sobre la Llei de Dependència
La diputada Esperanza Esteve va detallar el contingut de la llei a Can Fabra

Esperanza Esteve, amb el president d’ASEM-Catalunya, Juan José Moro, durant la jornada.

més important de la llei”, que serà
contractat pel mateix beneficiari i que
facilitarà la vida independent. Esteve
va explicar que s’establirà un barem
igual a tot l’Estat que s’haurà de re-
gular per decret que un equip de
valoració elaborarà un pla diagnòstic
individual, ”perquè cada persona és
diferent”.

El tema del copagament va ser un
dels que va centrar el col·loqui poste-
rior a la conferència. Esteve va
assegurar que aquest era un tema en-
cara per tancar però el que és segur és
que qui tingui més diners contribuirà
més i haurà de pagar una part del
servei. Alguns dels presents van
qüestionar aquest punt ja que consi-
deren que aquesta contribució és un
“repagament”, ja que els afectats ja
paguen els seus impostos i, en canvi,
hauran de pagar pel fet de cobrir les
seves necessitats bàsiques, com llevar-
se als matins.

A l’acte hi van assistir 47 persones.
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TRANSIT ART es un grupo de danza-
teatro experimental que a través de ta-
lleres consigue: conocimiento del cuer-
po y sus posibilidades, mediante téc-
nicas de movimientos corporales, mo-
vimientos espaciales… respiración y
relajación. Fomentar la creatividad a
través de la improvisación (nuestro
teatro no es un teatro clásico, sino que
está basado en la continua evolución
de la creatividad personal y grupal).
La adquisición de hábitos, autocon-
trol personal, proyección del cuerpo…
que nos facilitan herramientas que po-
demos aplicar en nuestra cotida-
niedad (entrevista de trabajo, dar cla-
ses, dar conferencias,…). Por último,
complicidad, apoyo entre los miem-
bros del grupo. Sintiéndonos
corresponsables en la resolución de
problemas.

La actividad principal consiste en
hacer talleres los viernes de 19 a 21
horas de danza-teatro en el Centro Cí-

LA VIDA ES PURO TEATRO

Yo llegué a TRANSIT ART de pun-
tillas, conocía de su existencia,
como y porqué se había creado,
objetivos, trabajo, técnicas me eran
familiares… creo que fui su prime-
ra espectadora… llegaba, me sen-
taba, observaba… ¿qué me impe-
día participar activamente?, ¿no lo
adivinan? El MIEDO, ese eterno
sentimiento que me invadía (que
me invade) ante lo desconocido,
y que sobretodo me paralizaba e
incluso, a veces, me hacía sentir in-
visible, fenómeno este poco reco-
mendable, por la sensación de in-
seguridad que se experimenta…

Y de repente un día, una de las
“artistas” (ante todo hay que
creérselo) abandona el grupo, y
con su marcha el personaje que in-
terpretaba queda huérfano… allí
estaba yo (no muy convencida de
mis posibilidades) buscaron mi
complicidad para resolver… eso
es el teatro: complicidad entre sus
integrantes y resolución para que
el espectáculo continúe, y así sur-
ge la creatividad espontánea que
enriquece y traspasa. Ésta es la
magia de nuestro grupo, o así yo
lo vivo.

Señores y señoras pasen, vean
y diviértanse. Sean parte activa del
espectáculo, ¿qué es la vida sino
un puro espectáculo?

Actuar y resolver, resolver y ac-
tuar… lo demás viene añadido.

TRANSIT ART
Danza-teatro experimental

vico de Sant Andreu. La primera se-
sión del mes está abierta a cualquier
persona que tenga inquietud o que
quiera participar en nuestro grupo. Es
necesario que las personas interesadas
en participar avisen con antelación
para adecuar el espacio y las activida-
des. Nuestros objetivos prioritarios ac-
tualmente son:

· Fiesta de Navidad. Queremos tra-
bajar a partir de septiembre en la pre-
paración de la fiesta dentro de una co-
misión o con los responsables
organizativos.

· Una representación teatral más o
menos para el mes de mayo que su-
ponga una presentación oficial del
grupo en la cual ASEM Catalunya
pueda invitar a las autoridades que
crea oportuno.

Ven y conócenos, transita con no-
sotros y si el duende de la interpreta-
ción despierta en ti, formarás parte de
nuestro-vuestro grupo.

Ernes Ojeda

Desde hace dos años estamos haciendo el curso de infor-
mática, para todos los socios de ASEM Catalunya, en el que
practicamos y aprendemos a manejar diferentes programas
como: Microsoft Word, Photoshop (retoque de fotos),
Powerpoint (un programa de dibujo), Excel (un programa
de hoja de cálculo) e internet. Es un espacio donde nos fa-
miliarizamos con las nuevas tecnologías y también nos co-
nocemos entre nosotros y hacemos nuevas amistades.

El curso lo realizamos en el Pont del Dragó, una escuela
de educación especial situada en el barrio de la Sagrera, en
Barcelona. Nos ceden los locales y materiales adaptados, a
partir de un convenio firmado entre l’Institut Municipal
d’Educació y ASEM Catalunya. Este año, el curso de infor-
mática se ha realizado los martes y jueves de 16 a 18 horas.
Desde aquí queremos animar a todos los socios de ASEM
Catalunya que quieran participar a que se pongan en con-
tacto con María Ramos o con Luis García responsable del
curso de informática, al teléfono 93 274 49 83.

Luis García

Grupo de informática

Luis García es el responsable del Grupo de Informática.
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ASEM-Catalunya se escapa al Pantano de
Sau para celebrar la Trobada de Famílies

El 13 y el 14 de mayo tuvo lugar el en-
cuentro de familias en la Sanglera, situa-
da en el Pantano de Sau. El fin de semana
tenía un objetivo, que era conocernos
mejor y, por qué no, hacer nuevas amis-
tades.

Quiero empezar diciendo que el pai-
saje era de gran belleza natural. Por ejem-
plo, el pantano está situado bajo un en-
torno montañoso y esas montañas pare-
cen haber estado cinceladas por un escul-
tor. Los alrededores del recinto son ver-
des y plagados de árboles. En definitiva,
un lugar muy bello y acojedor.

El tiempo que estuvimos allí fue ame-
no y relajante, pues se dieron largos pa-
seos, se hicieron juegos de mesa. Los más
osados se pasearon en piragua y algunos,
entre los cuales me incluyo, aprovecha-
mos los gratificantes rayos de sol; aunque,
respecto al tiempo, hubieron momentos
grises acompañados de lluvia.

La noche del sábado, Juanjo preparó
una pequeña fiesta con pica pica en la que
todos participamos contando chistes, can-
tando e incluso bailando. Y creo que to-
dos lo pasamos estupendamente bien.

El fin de semana transcurrió ameno y
divertido, compartiendo ocio, tertulias y
alguna que otra confidencia. Por todo ello,
a mi juicio, el objetivo que se pretendía se
ha cumplido.

Pilar Ferrer
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El consell genètic La llibertat individual

A vegades se’m fa difícil enten-
dre determinades decisions pres-
ses per persones afectades per
malalties hereditàries. No obs-
tant, crec profundament en la lli-
bertat individual.

Totes les persones tenim el
dret a decidir sobre la nostra vida
i sovint aquestes decisions s’han
d’entendre en un context social
determinat. M’explicaré:

Vivim dins d’una societat i
una cultura en la qual la pressió
social és molt forta sobre les do-
nes perquè siguin mares. Es par-
la molt de l’instint maternal, se
sublima molt el desig de ser mare.
Sembla ser que el tenir fills sigui
un destí; encara no està assumit
que sigui una decisió. No és gai-
re freqüent que una parella deci-
deixi no tenir fills perquè el nor-
mal és tenir fills. La renúncia a
aquesta possibilitat implica frus-
tració, sentiment de fracàs,
etcètera.

És en aquest context on hem
de situar el dilema que plante-
gem: tenen dret les persones amb
malalties hereditàries a tenir fills?
Decididament penso que sí. No
obstant, penso que juntament
amb aquest contundent sí crec
que s’ha d’informar, acompanyar
i ajudar a aquestes famílies per tal
que puguin decidir amb plena lli-
bertat. És a dir, han de saber els
riscos que corren, han de poder
valorar el cost emocional que su-
posa tenir i atendre un fill amb
aquest tipus de malaltia; el cost
social, tant per a la família com
per al fill com per a  la societat en
general.

Si viure ja és difícil, viure amb
discapacitats encara ho és més. I
hem d’ajudar a que les famílies
facin aquestes reflexions. Per viu-
re la maternitat no cal necessàri-
ament el fet biològic. Existeixen
d’atres possibilitats. Per exemple,
l’adopció. Perquè per exercir el
dret a decidir hem de disposar
abans d’informació, de coneixe-
ments, reflexió i determinació.

Únicament podrem decidir
amb garanties quan disposem de
tota la informació que es necessi-
ta per poder triar en llibertat.

María Ramos

Equip de genetistes de l’Hospital del Sant Pau, al laboratori.

Una parella afectada per una malaltia
neuromuscular, quan es planteja el fet
de tenir un fill, pot tenir dubtes sobre
si el nadó l’heretarà. És en aquest
moment quan entren en escena els
genetistes que, a través del consell
genètic, poden informar sobre la
probabilitat de transmissió de la
malaltia i dels mitjans que permeten
prevenir-la.

Un dels equips que s’encarrega de
fer els estudis d’ADN necessaris per
poder aconsellar les famílies és el de
la doctora Pia
Gallano, una
genetista que
treballa a l’Hos-
pital de Sant Pau
des de l’any
1987, després de
formar-se du-
rant set anys a París, i que des del 1985
treballa en la malaltia de Duchenne.
La seva experiència l’ha fet viure
moments durs, sobretot quan l’ha
hagut de comunicar a les famílies un
diagnòstic no tant positiu com hauria
desitjat. «Quan arriba el diagnòstic és
un horror per a les famílies», assegura.

Després de fer estudis de l’ADN i
un arbre genealògic de la família
s’inicia la fase d’assessorament. Hi ha
qui pensa que el millor és no tenir fills,
és una decisió lliure, però també hi ha
qui després de rebre aquest asses-
sorament opten per tenir fills. La doc-
tora Gallano recorda amb molta esti-

ma un cas concret: «Una família de
l’Aragó, sempre m’enrecordaré, té un
fill amb Duchenne. T’arrisques a
aconsellar-li, perquè pot néixer amb
la malaltia, però sempre em diuen
encara sort que et vaig fer cas, perquè
ha estat tenir un germanet i sembla
que la malaltia ha anat dos anys
enrere. Els motiva tenir un germà i de
vegades em permeto la gosadia
d’animar a les famílies a tenir un fill,
perquè veig la gran millora que
suposa». Segons la doctora, un segon

fill no només s’en-
carrega del seu
germà malalt i el fa
companyia sinó
que també estan al
costat dels pares en
els moments més
durs: «Tard o d’ho-

ra el nen morirà i els pares després de
tants anys de sofrir no es trobaran sols.
Els queda un fill sà que ha compartit
amb ells les desgràcies però també les
alegries, perquè els nens amb
malalties són una càrrega familiar
però també són molta alegria familiar,
perquè són nens especials que tenen
una sensibilitat a flor de pell que no
té el nen sa».

Tot i les diferents opinions la doc-
tora Gallano ho té molt clar: «No sé si
ho faig bé o no però m’és igual, ho
penso seguir fent perquè és la meva
idea». Ho amplia a l’entrevista de les
dues següents pàgines.

La doctora Pia Gallano creu
que el germà d’un nen afectat

fa que la seva malaltia
torni anys enrere
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¿Qué es el consejo genético?
Se da en una familia que tiene una afec-
tación de una enfermedad hereditaria
o bien una enfermedad genética que
se sospecha que puede heredarse en las
futuras generaciones. Solicitan conse-
jo genético, qué es un asesoramiento
sobre a que individuos de la familia
que habrá que estudiar, si los que son
portadores tienen riesgo de tener un
hijo enfermo, en función de con quien
contraigan matrimonio. Es decir, ase-
sorar a la familia sobre qué es lo que
puede ocurrir con la enfermedad que
ha aparecido en esa familia.

¿Cuál es el protocolo que se sigue?
Va en función de la enfermedad que
se trate, del modo de herencia de la
misma. Si por ejemplo tomamos la dis-
trofia muscular de Duchenne y apare-
ce un primer caso de un niño con la
enfermedad, a partir de ese momento
se crea una alerta en la familia. Prime-
ro empezamos a estudiar el ADN del
niño para encontrar la mutación res-
ponsable de la enfermedad. En fun-
ción del resultado que obtenemos,
miramos el árbol genealógico y quie-
nes son las mujeres portadoras de la
familia, las estudiamos y les adverti-
mos si son portadoras, que cuando
quieran tener un hijo se le puede ha-
cer un diagnóstico prenatal, si así lo
desean. A partir del caso índice, con el
árbol y los estudios de genética
molecular hacemos el traba-
jo y una vez tenemos el re-
sultado hacemos el asesora-
miento. El consejo genético
no se acaba nunca. Por ejem-
plo, de las familias de
Duchenne que hemos estu-
diado en los 80 o principios de los 90,
ahora está viniendo la siguiente gene-
ración a hacerse el estudio. Incluso hay
veces que parte de la familia está en
un lugar del país y al cabo de un tiem-
po nos contacta otro núcleo familiar
que está en otro lado del país. En el
momento en que las chicas llegan a la
edad de procrear ampliamos el estu-
dio o bien en extensión a otros núcleos
familiares o bien porque la familia va
creciendo en nivel vertical y hay una
nueva generación. Es el seguimiento
de una familia para evitar tener hijos
enfermos.
Es en la fase de asesoramiento don-

de se marcan a las familias una serie
de pautas a seguir?
Lo primero que les decimos es que es-
peren al resultado antes de iniciar una
nueva gestación. Les explicamos que
independientemente de con quién va-
yan a tener el hijo, el 50% de los varo-
nes que tengan tendrán riesgo de es-
tar enfermos. Si es una enfermedad
recesiva, como una distrofia de cintu-
ra, aunque tengamos dentro de la fa-
milia un portador, éste no tiene riesgo
de tener un hijo enfermo a no ser que
vaya a tenerlo con alguien que sí lo sea.
Eso es más improbable, porque no son
enfermedades muy frecuentes, pero a
veces ocurre. En ese caso les tranqui-
lizamos. En otros casos, como en el de
los gitanos, que son endogámicos y
consanguíneos, la posibilidad de ca-
sarse con alguien que tenga la misma
mutación es más elevada. Si es una
dominante, el que es portador va a de-
sarrollar la enfermedad aunque los
síntomas lleguen cuando sea más ma-
yor. Es decir, en función del modo de
herencia de la enfermedad hacemos
estudio de los cónyuges o no.

¿Cuales son las preguntas más fre-
cuentes de las familias?
Si pueden tener hijos. Muchas veces
llegan con la idea errónea de que lo
mejor es no tenerlos. Una vez que les
tranquilizas y les explicas que sí, cómo
se puede hacer, la siguiente inquietud

es que si sale afecto que es lo que ha-
rán. Aquí nosotros no podemos inter-
venir. Hay enfermedades de las que
no podemos hacer consejo genético.
Por ejemplo de Duchenne es fácil, por-
que todos los niños tienen práctica-
mente un  mismo fenotipo. Se compor-
tan muy parecidamente, a los 10 o 12
años pierden la capacidad de caminar.
Pero en Becker, en la que el gen res-
ponsable es el mismo, hay casos den-
tro de la misma familia en que hay in-
dividuos más o menos afectados, en
unos progresa muy rápidamente y en
otros la calidad de vida del paciente
es buena. Cuando haces un diagnósti-

co prenatal la pregunta entonces es ¿y
cómo va a ser, como mi padre, que no
está tan mal, o como mi primo, que a
los 16 años ya estaba en silla de rue-
das? Ahí es difícil porque no podemos
saber somo va a ser el fenotipo. Eso
pasa también en la distrofia miotónica,

que cuanto más grande es el
triplete también mayor será el
fenotipo, pero cuando son ta-
maños de expansión interme-
dios no podemos saber si el
niño estará o no muy afectado.
Es un momento un poco difí-
cil para las familias porque

deben tomar una decisión.

¿Qué se hace desde el Departamento
de Genética del Hospital de Sant
Pau?
Aquí recibimos a la familia, le expli-
camos todo el proceso que vamos a ha-
cer, qué vamos a buscar y, una vez que
tengamos los resultados, qué podemos
hacer para prevenir, porque son enfer-
medades que no se pueden curar. Ha-
cemos estudios de biología molecular
para ver qué afectación tiene el gen en
cada enfermedad.
¿Tienen alguna línea de estudio más?

«Las familias muchas veces llegan con la idea

El doctora Pia Gallano, en el laboratorio de genética con su equ

ENTREVISTA: Doctora María Pia Gallano, genetista de l’Hospital de Sant Pau

“El consejo genético consiste en asesorar a
las familias sobre qué es lo que puede ocurrir
con la enfermedad que ha aparecido en esa

familia en el momento de tener hijos”
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Somos un servicio de genética
molecular. Cuando hacemos un diag-
nóstico prenatal mandamos hacer un
careotipo para evitar que haya una
cromosomopatía en el feto, pero eso
se hace fuera. Sólo nos dedicamos a
las enfermedades genéticas que se es-
tudian a nivel molecular,
pero no sólo hacemos
neuromuscular en Sant Pau.
Hacemos también enferme-
dades hematológicas, de la
retina… Incluso hay un gru-
po de cáncer de mama here-
ditario.

¿Qué líneas lleva usted en concreto?
Desde mi grupo llevamos las distro-
fias musculares de Duchenne, Becker,
las distrofias de cintura recesivas in-
fantiles, disferlinopatías en colabora-
ción con los del grupo neuromuscular
del hospital, y distrofias de cintura do-
minantes. A parte, yo como genetista,
las distrofias facio escapolumerales,
los Charcot Marie Tooth… Yo también
me ocupo de todas esas patologías
neurológicas que nosotros no hacemos
en Sant Pau pero que derivamos las
muestras a los centros que lo hacen.

Soy una persona muy amable y a ve-
ces me llaman de otros hospitales para
hacer la extracción de ADN y deriva-
mos el estudio a un laboratorio belga,
holandés o donde sea. Es un trabajo
muy ingrato, porque otro tiene que
hacer el diagnóstico porque muchas
veces no se hace en España. A nivel
español sí que tenemos una red muy
buena a través de la Asociación Espa-
ñola de Genética Humana. Tenemos
una intranet y es muy cómodo porque
podemos hacer cualquier consulta. En
el laboratorio yo me encargo también
de esta genética médica.

¿Qué es la secuenciación del gen de
Duchenne?
La secuenciación de un gen es desci-
frar su composición, la lectura. Tienes
que saber lo que buscas, el cambio, la
alternación del gen. A un niño con
Duchenne le haces un estudio y em-
piezas por el gen de la distrofina. Los
portadores no tienen ningún síntoma,
la mamá es sana, y aquí tienes que en-
contrar el defecto molecular o genético,
qué ha producido la enfermedad en
esa familia. Lo estudias a través del
ADN. Y una vez que lo tienes identifi-
cado podemos hacer el estudio a los
familiares. En el caso de Duchenne no
hacemos automáticamente la
secuenciación sino la búsqueda de una
deleción y una duplicación. En los ca-
sos que no hayamos identificado la al-

teración habría que secuencicar pero
hoy por hoy no podemos porque no
tenemos la suficiente maquinaria. De-
pendiendo del tamaño del gen, hace-
mos una técnica u otra. No hay un pro-
tocolo estándar para todo, cada enfer-
medad tiene su propio protocolo.

En cuando a la asociación, qué meca-
nismos de colaboración mantiene con
ASEM?
Si ahora abro la lista del correo verás
la lata que nos dan, en plan de broma.
Es continuo y el correo electrónico es
una manera cómoda de estar en con-

tacto. Hace poco venía una família de
Aragón y nos pusieron en contacto. A
veces son preguntas que hacen la fa-
milias y nos las hacen llegar. En el co-
mité de expertos nos reunimos cada
equis tiempo para hablar de proble-
mas puntuales y encontrar posibles so-
luciones.

¿Cree que es importante que ASEM
tenga el comité de expertos que re-
cientemente se ha constituido?
Yo pienso que sí. Hace poco me ofre-
cieron entrar, estuve en una reunión y
fue útil. Hay una neurofisióloga, un
neurólogo, un neuropediatra, un
genetista, un rehabilitador… Se ve
desde todas las perspectivas. Salieron
problemas específicos de los pacien-
tes y fuimos dando cada uno nuestra
opinión desde su práctica diaria. A la
asociación los pacientes les plantean
preguntas que a los profesionales no
nos preguntan porque tienen más con-
fianza. O simplemente se plantea en
una reunión en la asociación y está
bien que nos reunamos con ellos y
decir cómo lo podemos solucionar.

¿Ya se han planteado acciones a ha-
cer?
Sí. Por ejemplo con la secuenciación
del gen de la distrofina, que es un pro-
blema porque es un gen muy grande,
tenemos el personal que tenemos y los
aparatos que tenemos. Hemos hecho

todo un perfil de la necesidad,
porque no podemos pedir un
proyecto de investigación, ni
una máquina ni un técnico.
Ésto es un proyecto diagnósti-
co, el de completar los estudios
genéticos de los niños con la
enfermedad de Duchenne. Que

te compren algo así… es difícil. Hemos
decidido ir a hablar a la Generalitat, a
ver si entienden la necesidad de que
invierta un dinerillo que a ellos tam-
poco les supone tanto para poder te-
ner un secuenciador dedicado exclu-
sivamente a eso con un técnico. A ver
si hay suerte y nos sale bien. Depende
de como vayan las cosas en la
Consejería, ya veremos qué pasa. Más
horas no podemos dedicar, lo que nos
hace falta es más dinero. Son muchos
años de colaborar con ASEM, algunos
muy ingratos porque todavía no hay
terapia, pero ya llegará.

dea errónea de que lo mejor es no tener hijos»

u equipo.

“El comité de expertos es importante. A la
asociación los pacientes les plantean preguntas

que a los profesionales no nos hacen. Nos
reunimos para buscar soluciones”
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Qué es el síndrome de postpolio?
Se da en pacientes con secuelas de una
polio en la infancia o en la juventud
con un periodo largo de déficit por las
secuelas pero sin otra sintomatología.
Es la aparición de una clínica de debi-
lidad, fatiga y de dolores generaliza-
dos tras un periodo prolongado de es-
tabilidad. En muchos enfermos decre-
ce su funcionalidad y dejan de poder
hacer cosas que antes con mayor o me-
nor dificultad podían hacer.

El diagnóstico es complicado?
Es fundamentalmente clínico, el úni-
co problema es conocerlo. Se puede
hacer simplemente mediante el inte-
rrogatorio. Y con el antecedente de ha-
ber pasado la polio. Las pruebas que
puedas hacer son para descartar otras
etiologías, no para confirmar el síndro-
me de postpolio. Generalmente, no es
necesario hacer demasiadas pruebas.

Cual es el tratamiento?
Es poco esperanzador porque no hay
tratamiento farmacológico. Ningún
ensayo de los que se han hecho con
ningún fármaco ha demostrado ser
efectivo en el tratamiento. Lo que sí se
ha demostrado es que un nivel de ejer-
cicio moderado regular es útil. Tam-
bién es importante una valoración
ortopédica, porque algunos enfermos
se pueden beneficiar de alguna ortesis
o de alguna cirugía ortopédica. Pero
ha de haber un cirujano ortopédico
que sepa ver estas cosas.

Cómo es la asistencia en Catalunya?
En Sant Pau está muy bien. Hay una
unidad neuromuscular muy bien
montada en la que nosotros mismos
nos encargamos de hacer la mayoría
de exploraciones complementarias.  Y
también dos consultas especializadas
en las que en un día conjuntamente ve-
mos al enfermo el neurólogo, el ciru-
jano ortopédico, el fisioterapeuta y el
ortopeda y, en este tipo de enfermos
en concreto, es muy bueno. Es un en-
foque desde cuatro puntos de vista, los
que pueden ayudar al enfermo, en un
día. Es buena una consulta multidis-
ciplinar entre estas especialidades.

La investigación es necesaria?

Sí, pero sobre todos los temas. El pro-
blema son los recursos, el personal…
Es difícil conseguirlos así como tam-
bién gente experimentada en estos te-
mas, ya que requieren una formación
muy larga y en centros muy especiali-
zados. La investigación es necesaria
sobretodo en el tema neuromuscular.
Tenemos el problema de que hay mu-
chas enfermedades muy diferentes y
muy poco frecuentes cada una de ellas.
Es muy difícil focalizarte de manera
muy profunda en cada una. No pue-
des tener a una persona trabajando en
diez temas diferentes, es imposible,
porque no puedes estar a la última en
todo. En neuromuscular tenemos has-
ta 300 enfermedades diferentes.

Qué mensaje se debe dar a los pa-
cientes?
La mayoría de enfermos te llegan des-
pués de haber dado mil vueltas e in-
cluso sin saber que tienen el síndro-
me, sin nadie que les acabe de orien-
tar. El mensaje ha de ser la difusión de
lo que es el síndrome de postpolio. La
mayoría de enfermos se quedan más
tranquilos cuando les dices lo que tie-
nen. El problema que tienen es que no
saben por qué de repente empiezan a
encontrarse muy mal, muy fatigados
y no pueden hacer cosas que antes sí
podían hacer. Desde el punto de vista
terapéutico tenemos pocas armas para
luchar contra ésto y desde el de la asis-
tencia del enfermo, si sabe ya lo que
tiene se queda más tranquilo. Aunque
les digas que ésto tiene mal tratamien-

to y que hay pocos o ningún recurso
farmacológico para que mejore, saben
lo que tienen. Vienen de un calvario
de visitas, pruebas, valoraciones y na-
die les acaba de decir nada. Lo impor-
tante es conocer el diagnóstico.

«La investigación es necesaria,
sobretodo en el tema neuromuscular»

ENTREVISTA: Ricardo Rojas, neurólogo del Hospital de Sant Pau

Entraste en mi vida con apenas 13
meses; sin embargo, no te conocí
hasta pasados siete años; no fui in-
feliz en mi infancia, aunque sí pu-
siste la zancadilla en mis juegos y
las dos rodamos cuesta abajo en
más de una ocasión. Te odié en mi
adolescencia, te interpusiste entre
mis novios y yo, te acepté pasados
los 20. Maduramos juntas, te enten-
dí a partir de los 30, te olvidaste de
mí durante un tiempo, te acompa-
ñe en tu silencio hasta los 40, y aquí
a mi vera te tengo, no me asustas,
te conozco, no llegaste por sorpre-
sa, te esperaba.

Compartimos vida, la mía con-
tigo, la tuya conmigo. Debemos
pues entendernos, te escucho cuan-
do te lamentas porque tu queja me
causa dolor. Caminamos juntas
otra vez; tú ciuda mi espíritu, yo
cuidaré y mimaré el cuerpo. Hace
tiempo que ya no me pregunto el
porqué de tu llegada, ni te odio, ni
te acepto. Pero sé que soy quién soy
porque tú me has enseñado. Te res-
peto a partir de ahora...

Núria Sagués (APPCAT)

La poliomielitis

Ricardo Rojas, en el exterior del laboratorio de Neurología Experimental.
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Durant aquest trimestre, des de l’As-
sociació Catalana de Malalties
Neuromusculars s’han realitzat dife-
rents xerrades de sensibilització a va-
ries escoles on hi ha infants i joves
socis nostres. Com tots vosaltres sa-
beu, donar a conèixer les malalties
neuromusculars és un dels objectius
principals de l’associació. És per això
que creiem que és molt important
aquesta tasca de difusió, diàleg, inter-
canvi... amb tota la societat i els seus
estaments.

Una de les xerrades es va realitzar
a joves d’educació secundària de l’es-
cola SAFA Horta, per l’Anna (treba-
lladora social d’ASEM-Catalunya) i
amb el suport i la col·laboració de
l’Imma, una sòcia nostra, que va ve-
nir a explicar la seva experiència.
Aquesta xerrada va ser motivada per-
què en aquest centre hi ha dos socis
nostres i per tal de facilitar-los la con-
vivència i un “millor estar” a l’escola,
va sorgir la proposta per part de la
família que ASEM-Catalunya pogués
anar-hi. Després de moltes trucades i
contactes amb el professorat, vàrem
decidir realitzar una xerrada adreça-
da als companys i professors dels nos-
tres socis. L’objectiu principal era ex-
plicar que cal fomentar les potenciali-
tats que tots tenim i no aquelles difi-
cultats en que ens trobem. Com va dir
l’Imma: “poder es pot fer tot, però
cadascú al seu ritme”. Va ser una ex-
periència molt gratificant i enriquido-
ra per a totes les parts i vam ser unes
200 persones.

L’altra es va realitzar a l’escola
d’educació infantil i primària CEIP
L’Estel i va ser dirigida al claustre de
professors, per part d’ASEM
Catalunya. Vam assistir-hi María
Ramos (Gerent de l’entitat) i Anna
Ferrer (treballadora social), amb l’ob-
jectiu de parlar de les malalties
neuromusculars i sobretot de les aju-
des tècniques que poden necessitar els
nostres associats per tal de poder rea-
litzar totes les activitats que es porten
a terme a l’escola, així com la impor-
tància de normalitzar les diferències
dins de l’àmbit educatiu. Sovint, en el
dia a dia, ens trobem amb diferents

dificultats, que amb un suport tècnic
o humà podem resoldre. El professo-
rat va participar activament i amb
molt interès per tal de poder donar
resposta a totes les necessitats dels
nens. Hem de valorar l’actitud com-
promesa i de col·laboració d’aquests
professionals cap a la millora d’aten-
ció dels alumnes amb necessitats es-
pecials i amb molt interès cap a les
malalties neuromusculars.

Des de l’Associació s’han elaborat
diferents materials didàctics i visuals,
per a les xerrades a escoles i instituts,
per tal de millorar la situació de totes
les persones amb malaltia
neuromuscular, donat que és cert que
aquestes poden comportar dificultats.
Però cal tenir en compte primer les
capacitats i oportunitats que tots te-
nim i col·laborar de forma activa per
a garantir el dret a l’educació del que
gaudim tots. És per això, que totes
aquelles persones o famílies que vul-
guin que portem a terme alguna tro-
bada amb l’escola del seu fill, les ani-
mem a venir a l’associació. Cal fer una
lluita entre tots i constant per a poder
millorar.

Anna Ferrer

Para mi, ir a dar una charla en un
colegio fue una gran experiencia
ya que era la primera vez que me
ponía delante de tantas personas.
Fue una gran experiencia ya que
intentas trasmitirle todo lo que tú
sientes y intentas hacerle enten-
der que porque tengas una enfer-
medad no eres diferente a los de-
más, que puedes hacer lo mismo
que ellos pero a nuestra
forma según nuestras condicio-
nes y sobretodo a nuestro ritmo.
Os animo a que si tenéis la opor-
tunidad de ir a dar algún día una
charla ir y intentar trasmitir vues-
tros sentimientos, ya que luego
cuando sales te sientes bien des-
pués de pasar todos los nervios
antes de la charla.

Imma García

ASEM-Catalunya ofereix
xerrades sensibilitzadores
a les escoles SAFA i L’Estel

Una gran experiencia

El passat 7 de juny va sortir a la venda
el llibre de relats “Palabras de mujer”
en el qual les escriptores Carmen
Alborch, Enriqueta Antolín, Ángeles
Cas, Enriqueta Chicano, Ely del Valle,
Lucía Etxebarría, Espido Freire, Bea-
triz Gimeno, Mercedes González, Am-
paro Mendo, Encarnación Montero,
Rosa Montero, Soledad Puértolas i Ima
Sanchís s’han solidaritzat amb la
realitat social de les dones amb
discapacitat. Rosa Regàs, que va
assistir a la presentació, va assegurar
que “les dones sempre han estat de les
comunitats més marginades però, per
damunt, estan les dones amb
discapacitat”. Regàs va acabar la seva
intervenció dient que la cultura “és
una manera de donar coneixement,
valor, i una forma d’educar als pobles
perquè canviï la societat”. En nom de
les escriptores va prendre la paraula
Lucía Etxebarría, qui va denunciar les
dificultats diàries amb que es troben
les persones discapacitades, per
exemple en els mitjans de transport, i
va defensar la necessitat de seguir fent
obres literàries dedicades només a
dones “perquè no caigui en el
perjudici erroni d’identificar a la dona
amb discapacitat com una dona amar-
gada”.

El llibre “Palabras de mujer”, el
pròleg del qual ha escrit el president
del Govern, José Luis Rodríguez Za-
patero, és un tribut a les dones amb
discapacitat que segueixen plantant
cara a una societat que no sempre
reconeix la seva vàlua. Es tracta d’una
obra literària amb escrits de diferents
estils: articles d’opinió, relats curts,
contes que tenen com a referència la
dona discapacitada, tribunes d’opinió
en relació a l’exclusió social de les
dones amb alguna discapacitat física,
psíquica o sensorial, experiències
personals, etc. A més, amb aquesta
publicació editada per la Fundació
ONCE, es pretén sensibilitzar els
agents socials i la resta de la societat
sobre la situació real de les dones amb
discapacitat, que a Espanya són més
de dos milions de persones (58,25%
de les persones amb discapacitat del
nostre país). Dones que pateixen
discriminacions per raó de gènere i de
discapacitat, el que suposa una
vulneració dels drets personals.

Ja ha sortit a la
venda el llibre
Palabras de mujer
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Nou reglament d’accés als avions per
a les persones amb mobilitat reduïda
Conveni amb GHT Hotels perquè els associats obtinguin un 10% de descompte en viatges

El Consell de Ministres de Transports
de la Unió Europea ha aprovat defi-
nitivament el reglament que millora
l’accés als avions i aeroports de les
persones amb mobilitat reduïda. Se-
gons el text, a passatgers amb algu-
na discapacitat no se’ls podrà rebut-
jar l’embarcament i, a més, disposa-
ran de manera gratuïta d’un servei
d’assistència.

El reglament estableix que els
aeroports només podran negar
l’embarcament per raons de seguretat
o per manca justificada de personal o
per les dimensions de l’avió. En
aquest segon cas, però, la companyia
haurà d’oferir a l’afectat un altre vol
lo bé retornar-li els diners. La com-
panyia sí que podria exigir al viatger
que vagi acompanyat per una altra
persona. Això sí, per poder beneficiar-
se d’aquestes mesures, els passatgers
hauran d’avisar a la companyia amb
un mínim de 48 hores d’antel·lació.

L’objectiu d’aquesta normativa de
la Comissió Europea és igualar els
drets de les persones amb mobilitat de
reduïda i la resta d’usuaris. L’assis-
tència haurà de permetre a les perso-
nes afectades desplaçar-se per
l’aeroport, fins a l’avió i dins de la nau
i per aconseguir-ho es designaran
punts específics en les entrades dels
edificis de les terminals, en les zones
de facturació, en les estacions de me-
tro, tren i autobús i en d’altres punts
d’arribada de passatgers. L’ajut no
podrà provocar cap retard.

L’aeroport en qüestió serà l’encar-
regat de prestar el servei tot i que es
pot obrir un consurs perquè s’encar-
regui una empresa externa. S’aplicarà
una taxa per finançar aquests serveis,
que hauran de pagar les aerolínies en
funció del nombre de passatgers que
transportin. L’assistència de les per-
sones amb mobilitat reduïda dins dels
avions continuarà sent competència
de les companyies aèries.

Les mesures s’aplicaran als aero-
ports que registrin un moviment su-
perior als 150.000 passatgers l’any.
Tots els estats membres de la Unió
Europea hauran de desenvolupar
campanyes informatives per a què les

persones amb mobilitat reduïda
coneguin el contingut del reglament.
És una informació facilitada per Luis
Calvo, soci d’ASEM-Catalunya i pro-
pietari de l’agència de viatges Mistral.

10% de descompte en viatges

D’altra banda, l’empresa de Calella
Gestió Hotelera i Turística S.A. ha
arribat a un conveni amb ASEM-
Catalunya que permetrà a tots els
membres de l’associació tenir un 10%
de descompte en el cost de
l’allotjament i en el tipus de pensió
que escullin als viatges que realitzin
durant aquest any 2006. Aquesta
bonificació s’aplicarà a tots els hotels
de la cadena GHT: Hotel Xaloc (3 es-
trelles, Platja d’Aro), S’Agaró Mar
Hotel (4 estrelles, S’Agaró), Hotel
Oasis Tossa (4 estrelles, Tossa de Mar),
Hotel Costa Brava (3 estrelles, Tossa
de Mar), Hotel Neptuno (3 estrelles,
Tossa de Mar), Hotel Aquarium (4 es-
trelles, Fenals), Hotel Oasis Park (4
estrelles, Fenals), Hotel Balmes (3 es-
trelles, ,Calella) i Hotel Marítim (3 es-
trelles, Calella). El descompte
s’aplicarà tant als associats i
treballadors d’ASEM-Catalunya com
als seus cònjugues, ascendents i
descendents de primer grau.

La bonificació no s’aplicarà en el
període comprés entre el primer i el
tercer dissabre del mes d’agost.

TARIFA 2006 MITJA PENSIÓ GHT HOTELS

Posa’t en
marxa 2006

La Federació ECOM ha publi-
cat el butlletí “Posa’t en mar-
xa 2006”, un document que
conté informació pràctica a
l’hora de fer un viatge, com
agènccies, llocs on anar, activi-
tats a fer i tot allò que fa més
fàcil planificar-se l’estiu.

Es tracta d’un dossier de
gairebé 60 pàgines que conte-
nen una relació d’entitats i or-
ganismes, telèfons i webs d’in-
terès d’Espanya, Europa i tot
el món, on adreçar-se per prac-
ticar activitats esportives, re-
cursos turístics compromesos
amb l’accessibilitat, agències,
guies de turisme accessible,
adreces web on poder comprar
i llogar material específic, as-
sistència personal i informació
sobre el servei de suport a la
integració en el lleure de la Fe-
deració ECOM.

La quarta edició de la guia
“Posa’t en marxa 2006” es pot
consultar a la pàgina web
d ’ A S E M - C a t a l u n y a
(www.asemcatalunya.com).
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Equalitas Vitae está elaborando una
nueva Guía de Turismo Adaptado

Esta empresa de La Rioja trabaja para eliminar las barreras arquitectónicas en todo el país

Es muy importante saber si el sitio
donde pensamos ir de vacaciones
está habilitado para las personas con
discapacidad. Hay algunas empresas
especializadas que se encargan de
organizarlo todo pero hay otra,
Equalitas Vitae, que está trabajando
para facilitar la vida a aquellas
personas que prefieran ir por su
cuenta. Esta empresa riojana tiene
como principal objetivo terminar con
las barreras arquitectónicas que
impiden llevar una vida
independiente y autónoma a muchas
personas. Por ese motivo está
elaborando una nueva Guía de
Turismo Adaptado; un grupo de con-
sultores externos visitan en persona
diferentes establecimientos y
confeccionan una ficha descriptiva en
materia de accesibilidad para
garantizar la practicidad de los
servicios.

Se han establecido dos categorías:
local adaptado y local accesible. El
primero es aquel que garantiza su uti-
lización autónoma y con comodidad
para las personas con movilidad re-
ducida sin que sea necesaria la ayu-
da de terceras personas. El accesible,
por su parte, es aquel edificio que
resulta cómodo pero en el que los
usuarios pueden necesitar de la ayu-
da de terceras personas.

De momento, se han inspecciona-
do hoteles y establecimientos de La
Rioja, el País Vasco y Navarra y, a par-
tir de julio, continuará por Aragón,
Levante y Andalucía; y así pro-
gresivamente hasta haber cu-
bierto todo el país dentro de
dos años. Izaskun Benito, de
Equalitas Vitae, ha explicado
que la inspección no se limita
a hacer llamadas telefónicas
sino que son inspecciones vi-
suales realizadas por personas
discapacitadas, que conocen de pri-
mera mano las necesidades del colec-
tivo y pueden ofrecer una respuesta
más acertada en cada caso. «No se
acabará nunca, porque la guía se am-
pliará a todo lo surceptible de ser
adaptado. Ya estamos pensando en
incluir también rutas por las bodegas

de La Rioja, museos y centros temá-
ticos», explica.

En la página web de la empresa,
www.equalitasvitae.com, aparecen
fotografías, la dirección y las venta-
jas en accesibilidad de hoteles, edifi-
cios públicos, organismos, cines, tea-
tros y centros comerciales, entre
otros.

En internet o por agencia

Pero todas aquellas personas que ya
estén pensando en las vacaciones de
verano tienen a su disposición todo

un abanico de posibilidades a través
de internet o bien en agencias espe-
cializadas. Una de ellas es Itinerari
Viatges, que ofrece escapadas como
la de agosto (Canadá, Costa Este,
Toronto, Montreal i Quebec, del 6 al
16 de agosto); la del Puente del Pilar
a París (del 12 al 15 de octubre) o la

del Puente de la Immaculada, toda-
vía en preparación pero previsto en-
tre el 2 y el 9 de diciembre. También
se ofrecen viajes a medida a playas,
por ejemplo, de Baleares y Canarias,
pero también a Europa y Estados
Unidos.

En el ciberespacio, por otro lado,
se encuentran agencias como Amapi
Expeditions, especializada en viajes
a Argentina y Chile. En la página web
www.amapiexpeditions.com se pre-
sentan como un equipo con experien-
cia que ha seleccionado los recorridos
y hoteles de mayor accesibilidad.

Otro ejemplo es Tecnum,
que a través de
www.tecnum.net ofrece
consejos prácticos, estable-
cimientos y circuitos adap-
tados bajo el lema «lo que
no está adaptado no es
útil»: viajes en avión y a la
carta, alojamientos, par-

ques temáticos, cruceros y ofertas.
Además, en internet se encuentran

cientos de páginas con información
variada sobre viajes, como es el caso
de www.viajarsinbarreras.tk. Y las
agencias tradicionales cada vez están
más concienciadas y ofrecen paque-
tes vacacionales para disminuidos.

La oferta de viajes es variada. Las fotografías corresponden a hoteles que Equialitas
Vitae incluye en su web como accesibles.

La oferta para hacer escapadas accesibles
es variada, ya sea a través de agencias como
Itinerari Viatges o de las múltiples oficinas
y páginas que se encuentran en internet.
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Les barreres arquitectòniques

Dia a dia constatem la progressió de
la campanya endegada per l’Ajunta-
ment de Barcelona vers l´arranjament
de voreres i guals, en pro d’afavorir
la mobilitat i accessibilitat de les per-
sones amb mobilitat reduïda. Però per
tenir una ciutat adaptada com cal tam-
bé és important adaptar els espais
públics, com per exemple els parcs i
jardins. Barcelona compta amb una
quantitat considerable de parcs i jar-
dins que no són totalment accessibles.
Per posar un exemple voldria citar el
Parc de la Ciutadella en el qual el pas-
sat 30 d´abril es va inaugurar una zona
de jocs infantils accessible, dins la
remodelació del parc però que no te-
nia en compte l´accessibilitat d’ús ge-
neral per a persones amb mobilitat
reduïda, ja que els camins planers
acostumen a finalitzar en escales i
manquen les indicacions de camins al-
ternatius.

Una altra àrea de la qual voldria fer

Informe de Joan Termes, delegat
d’ASEM-Catalunya, a l’Institut
Municipal de Persones Discapa-
citades de Barcelona durant el
curs de novembre 2004 – Gener
2005, presentat a l’última
assamblea.

Comissió de Transports

10/11/2004

Presentació del Pla de Parades i
l’accés als entorns.
En els autobusos, es dóna priori-
tat als minusvàlids enfront dels
cotxets de nadons.

10/3/2005

Informació sobre el nou contrac-
te amb l´Empresa Municipal de
Transports. Servei porta a porta.
S’amplia l’àmbit territorial a
Barcelona, Badalona, Esplugues,
Hospitalet de Llobregat, Sant
Adrià de Besós i Santa Coloma de
Gramenet.
El servei es presta tots els dies de
l’any laborables de 7 a 24 hores.
Els dissabtes i vigiles de festius,
el mateix horari del servei del me-
tro. Per fer la demanda del servei
s’ha de trucar per telèfon de 9 a
21 hores de dilluns a divendres i
de 9 a 15 hores els dissabtes, ex-
cepte a l´agost, les vigiles de fes-
tius i els ponts.
El servei està subvencionat en un
22 % de l´Ajuntament, un 22 % de
l´ EMT i el 56% de la Generalitat i
l´Estat. El preu per a l’usuari serà
igual al del bitllet ordinari i pot
anar un acompanyant gratis.
Per tal de millorar el servei, el ta-
xista avisarà l’usuari quan arribi
el taxi.

5/7/2005

S’obre l’accessibilitat al Tramvia,
metros i autobusos, i a les estaci-
ons del metro.
Problema amb el GALP. S’ha de
solucionar la distància entre
l´andana i el vagó perquè es pu-
gui accedir al metro amb cadira
de rodes.

esment és la inaccessibilitat total a
l’embarcador. Hi ha persones que vol-
drien acostar-se a les barques si mit-
jançant la seva transferència podrien
gaudir d´un passeig pel llac, com a
altres instal·lacions d´aquest tipus
ubicades a d’altres indrets. Cal parlar
també de fonts per beure aigua, no
precisament ben resoltes o edificades
dalt d´un pedestal (infinitat d´elles es
troben en carrers i places).

I com a colofó, parlar de l´acces-
sibilitat truncada per persones que
amb la seva actitud, malmeten les
millores aconseguides tan al que fa als
cotxes sobre les voreres i guals, com a
l´ocupació de la vorera per containers,
expositors, mercaderies de comerços,
cabines, etc. Cal progressar molt en-
cara per gaudir de una ciutat realment
accessible. L´accessibilitat és sinònim
de cultura ciutadana; gaudir-ne és un
dret que tenim tots!

Juan Termes
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ASEM-Catalunya està federada amb
la Federació ECOM i aquest orga-
nisme ens ha facilitat aquest escrit:

Davant la novetat legislativa que
suposa l’aplicació del 4% de l’ IVA per
adquisició i reparació de vehicles per
persones amb mobilitat reduïda, es
planteja la problemàtica que en alguns
models de certificats de minusvalia,
especialment els més antics, el barem
de mobilitat reduïda consta en la
mateixa fulla que el diagnòstic i
l’etiologia. Això és un problema doncs
suposa que per justificar el barem de
mobilitat reduïda es mostra també
una altra informació que correspon a
la privacitat i intimitat de la persona
amb discapacitat.

Per tal de no vulnerar els drets de
privacitat de les dades de les perso-
nes amb discapacitat, des del CAD
Badal ens informen que en aquests
casos la solució és anar a qualsevol
CAD o a les Oficines de Benestar i
Família i sol·licitar un certificat en el
que només consti el barem de
mobilitat reduïda. Aquest certificat el
faciliten en el mateix moment de
sol·licitar-ho, sempre i quan s’hagi
valorat l’esmentat barem anterior-
ment a través del CAD corresponent
i hagi estat atorgat.

S’aconsella anar a sol·licitar l’es-
mentat certificat al CAD corresponent
o a l’Oficina de Benestar i Família més
propera al domicili de la persona amb
discapacitat.

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

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

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

Aquest és el calendari dels diferents grups:ESPAIS DE TROBADA

Distròfia de
Becker

Últim dijous
de mes

Primer
divendres

de mes

Primer dilluns
de mes

    GRUP      DIA          HORA                LLOC

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

Com justificar el barem
de mobilitat reduïda per
la reducció del 4% de
l’IVA per l’adquisició i
reparació d’un vehicle

El Comitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat
(CERMI) ha convocat els «Premis
cermi.es» de l’any 2006, l’objectiu dels
quals és 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 guardó «d’Inclusió laboral»
reconeix a la persona, projecte,
experiència, empresa, entitat o
administració que més s’hagi
significat a afavorir l’accés a
l’ocupació i a la formació de les per-
sones amb discapacitat. D’altra ban-
da, el «d’Investigació social i científi-
ca» premia l’avanç o assoliment més
destacats en l’àmbit social i científic
en benefici de les persones amb
discapacitat.

Un altre dels guardons d’aquesta
convocatoria és el «d’Acció social i
cultural», que reconeix la contribució
a la promoció social o cultural de les
persones amb discapacitat. A més,
amb la categoria «d’Acció en benefici
de les dones amb discapacitat», el
CERMI premia la persona, projecte,
iniciativa, empresa, entitat o poder
públic que més s’hagi implicat en fa-
vor de les dones amb discapacitat.

A més, l’apartat de «Mitjans de
comunicació» reconeix el treball que
més hagi afavorit la imatge i percepció
normalitzades de les persones amb
discapacitat per part de l’opinió pú-
blica. La «Millor acció autonòmica»
recaurà en la persona, projecte,
experiència, iniciativa, empresa o
entitat que en l’àmbit territorial d’una
comunitat o ciutat autònoma

Premis Cermi.es 2006
espanyola més hagi estimulat el
desenvolupament humà i social de les
persones amb discapacitat.

Finalment, el premi «Institucional»
recaurà en qui més s’hagi destacat
amb les seves decisions o accions en
la normalització i plena participació
socials de les persones amb
discapacitat.

El veredicte dels Premis anirà a
càrrec d’un jurat integrat per cinc
representants del CERMI; cinc
professionals rellevants de la
comunicació i la responsabilitat social
d’acreditada trajectòria i un
representant de l’Agència de Notícies
Servimedia. Cada premiat rebrà una
escultura representativa, obra d’un
prestigiós artista. En casos especials,
el jurat, mitjançant acord motivat
ateses les circumstàncies concretes,
podrà atorgar algun dels premis de
forma compartida.

Fins al 1 de novembre

Podran presentar candidatures per als
Premis «cermi.es» tots els individus,
persones, organitzacions, entitats i
institucions que, compartint els
objectius d’aquests guardons, així ho
desitgin. Les candidatures hauran
d’enviar-se abans del 1 de novembre
de 2006 a la Direcció executiva del
CERMI. El jurat farà pública la seva
decisió abans del 25 de novembre de
2006 i serà inapel·lable. Els guardons
es lliuraran en el transcurs d’un acte
organitzat pel CERMI el 3 de
desembre de 2006, Dia Europeu i In-
ternacional de les Persones amb
Discapacitat.
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Programa «Telefónica Accesible»
Impulsarà el desenvolupament de les noves tecnologies per promoure la igualtat d’oportunitats

La companyia Telefónica i el Comitè
Espanyol de Representants de Perso-
nes amb Discapacitat (CERMI) han
posat en marxa el programa «Telefó-
nica Accesible», un pla integral que
pretén apropar les noves tecnologies
a les persones amb discapacitats i im-
pulsar la seva inclusió digital.

A la pàgina www.telefonica.es/ac-
cesible apareixen aspectes d’interés
per a aquest col·lectiu de persones i
les seves famílies, com un centre de
formació i legislació, notícies
relacionades amb el sector o l’accés a
publicacions especialitzades.

En el marc d’aquest programa, Te-
lefónica ha elaborat un manual que
porta per nom «Comunicación para
todos. Pautas para la comunicación
accesible», que recull els problemes
existents en l’accessibilitat de
comunicació, les pautes que s’han de
seguir per superar-los i les tècniques
i mitjans existents per corregir la
dificultat en l’accessibilitat.

La presentació del programa va
tenir lloc el passat 12 de juny i va
comptar amb la presència del ministre
d’Administracions Públiques, Jordi
Sevilla, que va explicar que el projecte
té dos objectius: impulsar la societat

de la informació i facilitar la plena
integració de les persones amb
discapacitat. «Volem incrementar els
drets i la igualtat d’oportunitats
d’accés», va assegurar.

Per la seva part, el president de
Telefónica, César Alierta, va detallar
més propòstits d’aquest projecte:
«millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat a través de

les noves tecnologies i contribuir
activament a un millor coneixement
de les seves necessitats, afavorint la
plena igualtat d’oportunitats».

Per últim, el president del CERMI,
Mariano García, va assegurar que el
pla és molt beneficiós per a
l’accessibilitat i per assajar noves for-
mes d’actuar i relacionar-se amb les
persones amb discapacitat.

Jordi Sevilla, Mario García i César Alierta.

El día 15 de junio, en un acto organi-
zado por las asociaciones del distrito
de Sant Andreu, en Can Fabra, reci-
bió un caluroso homenaje de despe-
dida nuestro anterior regidor, el señor
Jordi Hereu.

En este homenaje participó Asem
Catalunya muy activamente, e hici-
mos sabedor al Sr. Hereu de nuestro
reconocimiento y afecto por  sus aten-
ciones con nosotros y le deseamos lo
mejor para su nueva etapa. El mismo
reconocimiento tuvimos hacia el se-
ñor Sergi Pujalte, que tras varios años
como jefe técnico nos deja para irse a
la Casa Gran.

El 29 de junio, de manera oficial,
nos visitó la nueva regidora, la seño-
ra Sara Jaurrieta, acompañada por el
señor Rafa Fernández, a quienes de-
talladamente hicimos conocedores de
nuestra asociación y le mostramos

Despedida y bienvenida

nuestro interés por colaborar en su
mandato como lo hicimos en los an-
teriores.

Juan José Moro

Sara Jaurrieta nació en Barcelona
en 1975. Licenciada en Economía
por la UAB, ha sido directora del
Gabinet d´Estudis de l’ICS y
Consellera del Districte Sarrià-
Gervasi, donde llevó temas de Ju-
ventud, Mujer y Salud, entre otros.
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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

Tenía una vida normal. Trabajaba, cuidaba de mi família;
en fin, vivía. Era la Montse, siempre dispuesta para todos.
A los 55 años empecé a tener dificultad para subir escale-
ras, descubrir que habían calles con subidas, aterrizar en
el suelo con facilidad. Me cansaba al andar, fuera zapatos
de tacón, andar con bastón; andar con ayuda del brazo de
otra persona y pasar a la silla de ruedas, a tener dificultad
para cualquier tarea. Desfile de médicos, ¿qué tengo? La
respuesta, una enfermedad neuromuscular. ¿Qué hacer?
¿Qué va a ser de mi vida? Necesito ayuda para todo, gra-
cias que la tengo, y más de lo que podía esperar. Ya no
puedo trabajar, me canso mucho.

Después de cinco años descubro ASEM. Me reciben con
cariño, me siento arropada, comprendida… “No soy un
bicho raro”. ASEM me está enseñando a llevar mi vida de
ahora, a no hacer de mi enfermedad el centro de mi vida, a
ver que es posible a pesar de la silla de ruedas ser la
“Montse de siempre” y vivir el día a día sin amargura.
Gracias!

Montserrat Segarra

Trobades ASEM-Catalunya
Aquest any he preferit, en lloc de fer coca de llardons, des-
tinar el meu escàs temps lliure a parlar, millor dit reflectir,
i no se com sortirà, de la meva experiència a les trobades
quinzenals de l'Asem. Quan vaig començar a anar-hi
(avans hi anava el meu marit) reconec, i els meus companys
de trobada em guardaran de mentir, no veia el moment
d'intervenir, de prendre part de la tertúlia, em resultava
molt violent parlar de mi, dels meus sentiments, vivències
i problemes, tot plegat em feia rebobinar el passat més
llunyà i el més recent, guardats en algun racó del meu cor.

Agraïa les intervencions més extenses dels meus
companys, perquè d'aquesta manera restaven temps a la
meva intervenció: em tinc més per bona oïent que per bona
eloqüent, em costa molt parlar dels meus problemes, em
sembla que els dels altres són més importants i dignes de
ser escoltats (timidesa o orgull?).

Però de mica en mica i arropada per tots, vaig anar
comprovant que es complia el propòsit principal d'aquestes
trobades, que és el d'obrir-nos i d'alguna manera alliberar-
nos de les nostres angoixes i problemes i compartir, enca-
ra que només sigui una mica, les nostres experiències amb
els altres. Crec que aquestes trobades són una idea

enriquidora i ens ajuden a soportar i sobretot anar assumint
la càrrega que cadascú de nosaltres portem i fer-la una mica
més lleugera. Tots desitjem que aquestes trobades tinguin
continuïtat, i cada vagada siguem més i a través nostre
moltes famílies ens coneguin i trobin consol i recolzament
per afronar aquesta malaltia del nostres familiars.

Neus, una mare

¡Hola!
Queríamos explicar nuestras vivencias con esta enferme-
dad (A.M.E.). Tenemos un hijo con ame tipo3 y una hija
que es portadora. Nosotros y los niños nos fuimos adap-
tando sin darnos cuenta, todo lo veíamos normal esto ¡es
que es torpe!, que ya se pasará, fue pasando el tiempo has-
ta que llego el día. No nos lo queríamos creer, los médicos
nos dieron una información corta, no entendíamos nada,
nos fuimos llenando de miedo y viendo el futuro negro.

En nuestro afán de saber llegamos a la asociación don-
de pudimos encontrar un poco de paz ¡no estamos solos!
Allí conocimos a María (asistenta social) y fuimos cono-
ciendo a más gente que tenían el mismo problema, nos
sentimos sin querer muy arropados, nuestros miedos y in-
certidumbres estaban ahí pero no estábamos solos. A tra-
vés de la asociación fuimos a las reuniones de terapia de
grupo, que venimos haciendo regularmente, juntos hemos
aprendido al cambiar el chip (cambiar la manera de ver
las cosas), a convivir con estas enfermedades y enfrentar-
nos al problema, puesto que llega a afectarnos en nuestra
vida cotidiana.

En estas reuniones nos escuchamos y aprendemos los
unos de los otros, nos damos cuenta que aunque sean en-
fermedades diferentes, se dan la mano en cuanto al trato y
al día a día, en los momentos bajos nos damos apoyo por
nosotros mismos y por los profesionales que asisten. Te-
nemos un grupo formado ya de hace tiempo que creo que
somos de gran apoyo a las personas nuevas que van lle-
gando.

Nuestras vidas han pasado por una metamorfosis, le-
jos de hundirnos, estamos ahora con más ganas de vivir,
los chicos estudian, trabajan, en fin van haciendo su vida
normal. Nosotros vamos con lo de cada día pero intentan-
do aprovechar y disfrutar de cada momento,  por que den-
tro de lo amargo también se puede ir encontrando la parte
dulce, afrontamos los tiempos futuros con ilusión y opti-
mismo, juntos podemos lograrlo. Un abrazo.

Juan y Mayka

Gracias ASEM-Catalunya

CARTAS



ASEM Catalunya Lligam  - Juliol de 2.006

20

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:


