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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
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.

Se aproxima agosto y con ello las vacaciones que deseo
sean placenteras. Desde Asem Catalunya queremos daros
opciones para su disfrute. En la Asamblea General últi-
ma, una socia pidió que dieramos más notoriedad a las
actividades de ocio; y a partir de aquí decidimos crear
una sección fija en nuestra revista que informará de to-
das las actividades de esta índole que organicen entida-
des afines.

La participacion de los socios y las propuestas de és-
tos son básicas para hacer Asociación. Con la participa-
ción se tiene la oportunidad de conocer la asociación y al
conocernos la posibilidad de proponer, valorar y por su-
puesto participar en estas propuestas para llevarlas a
cabo.

Los miembros de Junta agradecemos las iniciativas po-
sitivas de los socios, porque así conocemos las necesida-
des y al menos podemos intentar atenderlas.

Para la vuelta en septiembre ya tenemos varias activi-
dades preparadas, y además nos vamos a encontrar con
el despliegue de la primera fase de la Ley de Autonomía
Personal, que en un principio parece no cubrir nuestras
espectativas. Una vez más es necesaria la colaboración
de los socios para que nos expliquen su situación y así
tener una buena base para defender nuestros intereses.

Hemos tenido alguna incidencia en el despliegue de
la fisioterapia a domicilio, y con la ayuda de los socios y
tras varias entrevistas con las entidades pertinentes se
han ido subsanando o se acabarán de subsanar.

Seguiremos trabajando el presente teniendo confianza
en el futuro. Buenas vacaciones.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya
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Qué hay de verdad en todo ello...
La Ley de promoción de la Autonomía personal y de Atención
a las personas en situación de dependencia es una ley que hay
que analizar desde diferentes puntos de vista para poder en-
tender qué está pasando, qué nos ofrece y qué podemos espe-
rar. La ley ya comenzó de una manera poco clara. Es decir, se
comenzó a gestar bajo en nombre de ley de la dependencia y
pensada únicamente para el sector de la vejez. Mejor dicho de
la gran vejez, personas muy mayores, 80 años, que necesitan
la ayuda de una tercera persona, normalmente la hija, en tor-
no a los 60 años. Por la presión social, alguna cosa hicimos
desde Asem Catalunya (léase VI Jornadas de debate. Asem
Catalunya 2002. Ponencia las Familias cuidadoras. M.R.M.)

En el proceso de discusión de la ley y posterior aproba-
ción, desde la prensa se hizo una extraordinaria campaña de
exaltación de esta ley. Parecía como si después de esta ley, en
nuestro país, se instaurará definitivamente el estado del bien-
estar. Nos vendieron la idea de que la ley ponía en marcha los
servicios y la financiación necesarios para la atención a la de-
pendencia. Se creó una gran expectativa en torno a las bonda-
des de esta ley. En Asem Catalunya, el 24 de abril del 2006
organizamos un debate en el que una de las ponentes de la
ley nos valoró la importancia del reconocimiento del derecho
subjetivo y de la universalidad. Y ya comenzamos con el sí,
pero no. El derecho subjetivo implica que el ciudadano puede
exigir su cumplimiento por vía judicial. Estupendo. Yo puedo
exigir el derecho, pero qué ciudadano comenzará una batalla
legal para que le concedan una ayuda a domicilio o una plaza
en equipamiento, pongamos por caso. Más bien, cuando una
persona necesita de estos servicios sociales, en qué ha de gas-
tar su energía: ¿en pleitear con la administración o en que la
administración de respuesta a sus necesidades?

La univer-
salidad, otro
bonito con-
cepto. Un ser-
vicio de la ad-
ministración
es universal

cuando es para toda la población que lo necesite, indepen-
dientemente de su nivel de ingresos. Algo así como lo es la
ayuda de los 2.500 euros por hijo nacido o adoptado que
dará el gobierno a todas las madres (confiemos que también
a los padres).

Pero en la ley de dependencia de universalidad, nada de
nada. Los servicios que te asignen serán en función de la
capacidad económica de la persona beneficiaria. ¿Cuándo
llegará la hora de que en nuestro país los servicios sociales
estén dirigidos a toda la población, sean universales? ¡Cuan-
do llegue este momento será cuando se dignificarán los ser-
vicios sociales!

Los medios de comunicación. La ley se aprueba el día 14
de diciembre del 2006. Curiosamente, ya desde los medios
de comunicación se comienza a cambiar el tono del discur-
so. Ya no es un tono triunfalista, sino de contención. ¿Por
qué? Y se comienza a insistir en que la ley tiene un desarro-
llo progresivo en el tiempo.

Los políticos. Sí que continua el tomo triunfalista en los

políticos. Nos siguen vendiendo las bondades de esa ley. Pa-
rece, que ya están solucionadas las necesidades sociales de la
atención a las personas en situación de dependencia.

Los profesionales. Parece ser que los profesionales sólo
están preocupados por la atención primaria en servicios so-
ciales, en cuanto trabajo de más les caerá encima. Otros profe-
sionales, por el instrumento de valoración, por la participa-
ción o no en la valoración de la dependencia, por el rol que
desempeñará cada uno, por las expectativas de creación de
nuevos puestos de trabajo, etcétera.

¿Están preocupados los trabajadores sociales, que son los
encargados de comunicar a los beneficiarios el Plan Indivi-
dual de Atención (PIA) por el hecho de que habrán de traba-
jar con los recursos existentes? Es decir, propondrán al benefi-
ciario que, dadas sus características y los recursos existentes,
lo “único” que le corresponde es…. No he escuchado un
cuestionamiento firme de los profesionales de no trabajar sólo
sobre los recursos existentes, sino sobre los recursos necesa-
rios. Esto implica que los profesionales deberían trabajar en
dos direcciones: una cara al ciudadano, dando respuesta a sus
necesidades y otra, cara a los políticos, facilitándoles infor-
mación sobre las necesidades no cubiertas y los recursos ne-
cesarios para darles respuesta. Esto tendría un efecto colate-
ral, el de tensionar el sistema y tomar conciencia de las necesi-
dades y problemas sociales.

Los beneficiarios. Parece como si se hubieran instalado en
un cierto desencanto. Curiosamente, no se ha producido una
avalancha de solicitudes. Se lo toman con calma, como si hi-
cieran gala de un cierto saber popular. En estos casos la expe-
riencia es un grado. Recordemos el nivel de cumplimiento de
la LISMI: en 20 años sólo se ha cumplido un 15%. O más cer-
cano, el programa Viure en familia, que tampoco llegó a satis-
facer las expectativas creadas. Que nosotros sepamos, sólo una
docena de personas de Asem Catalunya han solicitado la va-
loración de dependencia. ¿Como funcionará el proceso?

María Ramos Miranda

Parece que los ciudadanos se han
instalado en un cierto desencanto.
Curiosamente no se ha producido
una avalancha de solicitudes

«La ley se empezó a elaborar pensada únicamente en la gran vejez»
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La Casa del Mar de Barcelona va acollir,
el 28 d’abril passat, la III Jornada
d’Steinert, una trobada que va servir per
posar sobre la taula les característiques
d’aquesta malaltia neuromuscular i
algunes mesures per millorar la qualitat
de vida dels afectats: l’evolució, el
diagnòstic infantil, el consell genètic, la
fisioteràpia i la logopèdia, entre d’altres.
El president d’ASEM-Catalunya, Juan
José Moro, va ser l’encarregat d’obrir la
trobada, una oportunitat, segons va afir-
mar, que els afectats i les seves famílies
poguessin plantejar els seus dubtes als
professionals. Moro també va aprofitar
l’ocasió per “reivindicar una cosa tan
elemental com és la salut, que només la
trobem a faltar quan no la tenim. La
salut hauria d’estar per sobre de tot i
les persones amb malaltia
neuromuscular la posem a disposició
dels especialistes”. El president de
l’associació també es va mostrar
esperançat que algú trobarà aviat una
solució per a aquest tipus de malalties,
“tot i que els recursos econòmics són
escassos”. Tot seguit, el sotsdirector de
recursos humans de l’Institut Català de
la Salut, Eduard Jaurrieta, va felicitar
ASEM-Catalunya per la gran tasca que
està realitzant i va assegurar que
prendria nota per transmetre a
l’Administració les inquietuds
mostrades per l’associació. Jaume
Lladó també va intervenir en
representació del grup d’Steinert
de l’entitat.

El doctor Adolf Pou, membre del
comitè d’experts d’ASEM-Catalunya,
va ser l’encarregat de moderar les
intervencions dels primers ponents. El
doctor Gàmez, neuròleg de l’Hospital
de la Vall d’Hebron, va parlar sobre la
malaltia i la seva evolució des de l’any
1876. L’especialista va estimar que a
Catalunya hi ha uns 350 afectats per la
malaltia d’Steinert, una xifra que
ascendeix fins als 2.300 en el cas
d’Espanya. Al 80% dels pacients se’ls
detecten els primers símptomes entre
els 20 i els 25 anys. El doctor va explicar
que s’estan duent a terme projectes

basats en la implantació de gens i
cèl·lules mare però que no havien tingut
els resultats esperats: “S’han fet cinc
treballs en menys de sis mesos, un d’ells
amb un gos, però es necessita temps i
errors per poder aplicar-los a persones”.

Per la seva part, el neuropedriata de
Sant Joan de Déu Jaume Colomer va
parlar sobre l’aspecte pediàtric de la ma-
laltia: els casos neonatals, juvenils i
adults, mentre que la doctora Loreto
Martorell, del mateix centre mèdic, va
explicar què és el consell genètic i com
es fa en el cas de la malaltia d’Steinert.
Martorell va plantejar i donar resposta
a les preguntes més freqüents amb les

quals es troba durant el procés de do-
nar un diagnòstic prenatal: sobre el trac-
tament (considera que cal més temps i
proves per tenir un d’efectiu), la terà-
pia gènica (els treballs in vitro per induir
o reprimir l’estabilitat) i el diagnòstic ge-
nètic preimplantatori (la distròfia
miotònica és la més complicada per
aconseguir resultats). La intervenció de
José Martínez sobre les alternacions del
son va tancar el primer torn de les jor-
nades. El doctor va assegurar que 2 de
cada 3 pacients presenten hipersomnia:
dormen molt durant tot el dia però no
és un son reparador. Durant el torn de

Professionals i afectats es troben en la
3a Jornada d’Steinert a la Casa del Mar

paraules que es va obrir tot seguit, els
assistents van plantejar qüestions sobre
la transmissió hereditària de la malal-
tia i els seus tractaments, què fer per
demanar el consell genètic i, entre d’al-
tres, com es pot facilitar l’aprenentatge
dels afectats, davant les dificultats que
presenten.

Després d’un petit refrigeri, la Jorna-
da es va reprendre amb la intervenció
de Carlos Moreno, del Col·legi de
Fisioterapeutes, que va parlar sobre la
fisioterapia de manteniment. Per a Mo-
reno, el fet que les malalties
neuromusculars no tinguin cura no sig-
nifica que tampoc tinguin tractament: a

través de la fisioteràpia es poden
prevenir i retardar les
complicacions de la malaltia i
també intentar mantenir totes les
funcions el major temps possible.
El fisioterapeuta va recomanar

l’exercici diari: “Cal que el pacient
estigui motivat. Els fisioterapeutes us
podem ajudar però necessitem el vostre
ajut per  ser efectius”, va assegurar.
També hi va participar Dolors Teijeiro,
logopeda de la Corporación
Fisiogestión, que va parlar de la
necessitat de millorar la freqüència i la
capacitat respiratòria del pacient. Per la
seva part, el doctor Josep Antoni Tous
va fer una exposició sobre la vida social
a través d’una antiga fàbula amb la qual
pretenia que els assistents prenguessin
consciència de la salut, que està
oblidada. Les intervencions van ser

Unes 150 persones va poder conèixer una mica més sobre la malaltia

Jaume Lladó, Eduard Jaurrieta i Juan José Moro, durant la Jornada.

També va haver-hi un espai per a
la Llei de Dependència de la mà del

director del Prodep Jordi Tudela
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moderades per la treballadora social
d’ASEM-Catalunya, Anna Ferrer. En
aquesta ocasió, les preguntes del públic
van girar a l’entorn de la desmotivació
per fer les coses i com es pot resoldre i
si el nombre de sessions de logopèdia
millora la parla. La resposta va ser sí.

Durant la jornada també va haver-hi
espai per la nova Llei de Dependència
estatal. La treballadora social i gerent
d’ASEM-Catalunya, María Ramos, va
plantejar la possibilitat que les persones
amb Steinert puguin quedar al marge
dels serveis i drets a valorar per la nor-
mativa. Segons Ramos, l’experiència
assolida durant els darrers anys la por-
ten a afirmar que les persones afectades
per la malaltia d’Steinert tenen
problemes per relacionar-se pel seu
caràcter díficil i unes característiques
que provoquen aïllament social i estrés
emocional en les famílies. “S’han de
tenir també aquests aspectes i no només
les dificultats físiques”, va assegurar.

Per la seva part, el director del Pro-

grama de la Generalitat per a l’Impuls
i l’ordenació de la Promoció de
l’autonomia personal i atenció de les
persones en situació de dependència
(Prodep), Jordi Tudela, va voler donar
resposta a les preguntes que es poden
plantejar les persones dependents.
Segons va explicar, la llei estatal només
protegirà les persones dependents
segons el barem que s’ha aprovat i les
persones que quedin fora es cobriran
mitjançant la Llei de Serveis Socials de
Catalunya. “Tenen l’obligació d’estar
atents al barem per atendre les
necessitats del malalt neuromuscular.
Serem molt humils i escoltarem totes les
crítiques que ens facin, perquè
seguríssim que el sistema no serà
perfecte”, va dir. Tudela va detallar els
passos a seguir per fer les sol·licituds –
va recomanar entregar el darrer infor-
me mèdic als evaluadors– i va estimar
que es baralla la possibilitat que els
beneficiats rebin un màxim de 600 euros
en funció del nivell de renda de la per-

sona dependent. Les preguntes, en
aquesta ocasió, van girar a l’entorn de
les prestacions i del finançament, però
també d’altres temes: una sòcia va
agrair la tasca de les treballadores
socials María Ramos i Anna Ferrer al
col·legi de la seva filla, el Pompeu Fabra
de Cunit, un moment emotiu.

ASEM-Catalunya també va
organitzar uns tallers: com parlar en
públic, a càrrec de la periodista de COM
Radio Glòria Serra; de teatre, amb
Transit-art, i d’activitat física, amb Anna
Castellet, presentadora del programa
‘Posa’t en forma’ de TV3. I tot i que no
estava inclós en el programa incial, el
doctor Rubén Artero es va desplaçar des
de València per presentar als assistents
el projecte que està desenvolupant des
de fa quatre anys. El professor de
genètica investiga amb mosques un
tractament a aplicar als malalts
neuromusculars. El projecte, però, no
tindrà resultats fins d’aquí a tres anys,
segons va explicar als assistents.

Moments de les jornades: tots els ponents i els tallers, amb la participació dels assistents.
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El salto del exón, un posible tratamiento
de la distrofia muscular de Duchenne
El pasado mes de febrero tuvo lugar en el Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona (Prbb) una conferencia del Dr. Luís
García del Instituto Généthon de Evry (Francia), sobre una es-
trategia novedosa de terapia génica para Duchenne, el “salto
de exón” (exon-skipping). La conferencia tuvo un gran segui-
miento por parte de investigadores de nuestro país y abre las
puertas a un posible tratamiento de la enfermedad.

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) y la distrofia
muscular de Becker (BMD) son las enfermedades hereditarias
más frecuentes del músculo. Ambas estan producidas por mu-
taciones en un mismo gen: el gen DMD. Este gen lleva la infor-
mación necesaria para la correcta formación de la proteína
distrofina que es necesaria para el buen funcionamiento de la
fibra muscular. En la gran mayoría de los casos (alrededor del
92%), las mutaciones que provocan la distrofia de Duchenne
crean un cambio en la pauta de lectura del gen: las mutaciones
provocan la pérdida de un fragmento del gen, como si en un
texto se borrasen varias letras provocando el desplazamiento
de las letras siguientes y haciendo así
incomprensible el texto. Irremedia-
blemente la distrofina formada es
anómala, degradándose y desapare-
ciendo de la fibra muscular. Por el
contrario, en la distrofia muscular de
Becker, en la que los pacientes pre-
sentan una afectación muscular más leve respecto a los pacien-
tes con Duchenne, las mutaciones que afectan al gen de la
distrofina no conllevan un cambio en la pauta de lectura del
gen. En este caso se omite una palabra o frase, pero el texto,
aunque ha perdido información, sigue siendo comprensible,
produciéndose una distrofina anómala pero funcional.

El “salto de exón” es una estrategia que se basa en un pro-
ceso que se da de forma natural en las células musculares de
los pacientes de Duchenne. Esporádicamente y de forma ca-
sual, algunas células forman distrofina funcional por omisión
de una región del gen (llamada exón) que restablece la pauta
de lectura. Estas células, como en los pacientes de distrofia
muscular de tipo Becker, forman una distrofina más pequeña
pero relativamente funcional. El “salto de exón” consiste en
inducir de forma artificial la omisión de una región del gen
con el fin de restablecer la pauta de lectura y conseguir así,
una pseudodistrofina funcional que pueda realizar su papel a
nivel muscular. Mediante esta técnica, es posible en teoria la
conversión de una mutación de tipo Duchenne en una de tipo
Becker. La omisión de una región del gen es posible mediante
la utilización de un tipo de moléculas llamadas AONs
(oligonucleóticos antisentido). Estos oligonucleótidos (cade-
nas cortas de nucleótidos) son específicos para la región a
omitir. Así, un paciente con una mutación que afecta a la re-
gión 2 del gen (exón 2) necesitaría del diseño de una molécula
antisentido específica para esta región.

Actualmente el mecanismo molecular del “salto de exón”
se conoce bien y su aplicabilidad se ha demostrado eficaz en
células en cultivo y en modelos animales concretos. El proble-
ma principal de la técnica y su aplicación en humanos radica

en como inducir el “salto de exón”  en las fibras musculares de
todo un organismo. No resulta igual tratar una célula en culti-
vo o un animal pequeño como el ratón que un individuo afec-
tado de la enfermedad de Duchenne.

Actualmente existen varios grupos dedicados al estudio de
terapia génica para la enfermedad de Duchenne. El Dr. Luís
García lidera uno de los principales grupos y presentó el pasa-
do mes de febrero en Barcelona los últimos avances obtenidos
en esta técnica. Existen diversos métodos para transmitir el
“salto de exón” al músculo: principalmente diferenciamos las
técnicas in vivo, donde la terapia se realiza directamente sobre
el paciente, y las técnicas ex vivo, cuando se realizan sobre cé-
lulas que son reimplantadas en el paciente. Las técnicas in vivo
pueden realizarse mediante la inyección intramuscular o
intraarterial de AONs desnudos, método eficaz pero no per-
manente, o bien mediante inyección de partículas víricas
infectivas portadoras de AONs, método permanente pero que
immuniza al paciente impidiendo futuras inyecciones. Así

pues, ambos métodos presen-
tan sus ventajas y desventajas.
El grupo del Dr. García
(Généthon) ha desarrollado
partículas víricas capaces de
infectar eficazmente células
musculares y transmitirles la

capacidad de autoproducir AONs de manera permanente. Es-
tos vectores han sido testados en músculos de ratones y pe-
rros distróficos, obteniéndose resultados positivos: los mús-
culos inyectados produjeron distrofina funcional en el 80% de
las fibras musculares de manera permanente. La proteína fue
capaz de migrar a su posición normal en la membrana muscu-
lar, y lo que es más importante, la función muscular de los
músculos tratados mejoró significativamente respecto a los
músculos de animales distróficos. El problema principal sigue
siendo como “rescatar” la distrofina y la función muscular en
todos los músculos de un organismo.

Así pues, el “salto de exón” ha mostrado ser una técnica
prometedora, pero desde ASEM queremos ser cautos a la hora
de dar esperanzas a los pacientes afectados por la enfermedad
de Duchenne. El “salto de exón” es una terapia aún en estudio
con muchos aspectos por mejorar y que debe pasar por las
habituales fases clínicas antes de poder aplicarse en humanos.
Deben evaluarse los riesgos, ya que no hay que olvidar que es
una técnica que implica la modificación de la información
genética y la infección de células con partículas víricas. Tam-
bién queremos recordar y hacer especial énfasis en que la téc-
nica del “salto de exón” no va a suponer una cura total para
los enfermos, sino un tratamiento paliativo que puede mejo-
rar la calidad de vida del paciente. Hoy en día existe un gran
equipo humano repartido por todo el mundo dedicado al es-
tudio y la investigación terapéutica de la enfermedad de
Duchenne. Confiemos que el fruto de su trabajo pueda apli-
carse lo antes posible a mejorar la vida de los pacientes.

Jonás Juan. Investigador.

Se ha demostrado como una técnica
muy prometedora pero queremos ser

cautos porque es una terapia en
estudio con aspectos por mejorar
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L’alçada del primer escaló d’almenys una de les portes de servei no serà més gran de 250
mil·límetres per als vehicles de les classes I i II (vehicles principalment destinats al transport de
viatgers asseguts i dissenyats per permetre el transport de viatgers de peu, però solament al
passadís o a una zona que no sobrepassi l’espai previst per a dos seients dobles).

La pendent de qualsevol passadís, espai d’accés o zona entre qualsevol seient reservat per a
persones amb mobilitat reduïda no excedirà del 8%.

Per a cadascun dels usuaris de cadira de rodes que pugui viatjar al compartiment de viatgers
s’acondicionarà una zona especial de, com a mínim, 750 mm d’ample i 1300 de longitud.

Sistema de retenció de la cadira de rodes. Als seients en els quals no s’exigeixi sistema de reten-
ció de l’ocupant l’espai per a les cadires de rodes estarà equipat amb un sistema de retenció que
n’asseguri l’estabilitat. Quan l’espai està concebut per a què l’usuari de la cadira viatgi lliure de
sujecció amb la cadira ha d’estar mirant enrere i recolzada en un respatller i amb els frens posats.

Mecanismes auxiliars de pujada i baixada: la plataforma de l’elevador tindrà una amplada
mínima de 800 mm, una longitud mínim a de 1200 mm i podrà funcionar carregant amb una
massa mínima de 300 kg. En el cas de les rampes, l’amplada mínima és de 800 mm i la pendent
sobre una vorada de 150 mm d’alçada no serà superior al 12%.

Directiva del Parlament Europeu pel que fa al
transport de viatgers en vehicles de més de vuit places

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea,
en una Directiva de l’any 2001, homologava en tots els
estats membres les disposicions especials aplicables als
vehicles utilitzats per al transport de viatgers amb més
de vuit places, a més del seient del conductor, que mo-
difica la directiva anterior. Els canvis, entre d’altres,
afecten les persones amb mobilitat reduïda. Un dels
motius d’aquesta normativa és la necessitat que tots
els estats membres adoptessin els mateixos requisits,
ja sigui com a complement de les normes de les quals
ja disposen o en substitució de les mateixes.

El text detalla que “si bé la finalitat principal de la
present directiva és garantir la seguretat dels viatgers,
resulta igualment necessari preveure prescripcions
tècniques sobre l’accessibilitat dels vehicles regulats
per la directiva per a les persones de mobilitat reduï-
da, de conformitat amb la política social i de trans-
ports de la Comunitat; s’ha de fer tot el possible per
millorar l’accessibilitat dels vehicles. Per això es po-

drà aconseguir l’accessibilitat de les persones amb mo-
bilitat reduïda bé mitjançant solucions tècniques apli-
cades al vehicle, com es contempla a la present direc-
tiva, o combinant les solucions tècniques amb una
infraestructura local adequada per garanteixi l’accés
als usuaris en cadira de rodes”.

L’article 3 de la normativa estableix el següent: “Els
vehicles de la classe I (vehicles provistos de zones per
a viatgers de peu que permeten la circulació freqüent
dels viatgers) seran accessibles a les persones amb
mobilitat reduïda, inclosos els usuaris de cadira de
rodes, d’acord a les prescripcions tècniques que figu-
ren a l’annex VII”. “Els estats membres –continua– tin-
dran la llibertat d’escollir la solució que jutgin més
apropiada per millorar l’accessibilitat dels vehicles que
no pertanyin a la classe I”. No obstant, els que dispo-
sin  de dispositius per a viatgers amb mobilitat redu-
ïda i/o usuaris de cadires de rodes hauran d’ajustar-
se als requisits pertinents de l’annex VII.

RESUM DE L’ANNEX VII

EL TRANSPORT COL·LECTIU
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Com a resultat d’un conveni signat entre ASEM-
Catalunya i la Societat Catalano Balear de Psicologia
(SCBP), el 21 de febrer del 2008 tindrà lloc una taula
rodona que portarà per títol “L’abordatge psicològic de
les malalties neuromusculars”. L’acte tindrà lloc a les
vuit del vespre a l’Aula Magna del Centre Cultural de
la Caixa de Terrassa (Rambla d’Egara, 340. Terrassa) i
s’emmarcarà dins del curs acadèmic 2007-08 de la SCBP.

Durant una hora, hi intervindran dos professionals
de reconegut prestigi i solvència professional dins l’àm-

bit de la psicologia i experts en aspectes com el dol i
l’acompanyament a la mort. Seran els ponents Jaume
Petit Solé, psicòleg clínic i psicoanalista (Associació Ca-
talana de Malalts de Huntington i Associación para el
Estudio y la Atención a la Familia) i Serrana Aguirre
Richero, psicòloga clínica i terapèuta familiar sistèmica
també de l’Asociación para el Estudio y a Atención a la
Familia.

La gerent d’ASEM-Catalunya, María Ramos, mode-
rarà la taula.

Taula rodona sobre malalties neuromusculars

El termini de presentació és fins el 29 de setembre
del 2007 per a tots els ajuts. Les sol·licituds
presentades al 2006 i no ateses per manca de
disponibilitat pressupostària o no resoltes
expressament es tindran per incorporades a
aquesta convocatòria. No caldrà presentar una de
nova.

Les sol·licituds es poden obtenir a través de la
pàgina web del Departament d’Acció Social i
Ciutadania (www.gencat.cat/benestar), dels
Serveis Socials d’Atenció Primària, a les oficines
del Departament d’Acció Social i Ciutadania i a
la nostra Associació. L’entrega s’ha de realitzar a
les oficines del Departament d’Acció Social i
Ciutadania. Així mateix, restem a la vostra
disposició per a col·laborar amb tots aquells
dubtes, consultes que tingueu.

AJUTS PER L’ADAPTACIÓ
O L’ACCESSIBILITAT

Aquest programa té per objecte fomentar les
inversions per l’adaptació o l’accessibilitat de
l’habitatge habitual.

Beneficiaris: persones amb discapacitat amb un
grau igual o superior al 33% i que superin el barem
de mobilitat reduïda. El termini per demanar-los
finalitza el 24 d’agost de 2007. Les sol·licituds es
poden obtenir a través de la pàgina web del
Departament d’Acció Social i Ciutadania
(www.gencat.cat/benestar), dels Serveis Socials
d’Atenció Primària, a les oficines del Departament
d’Acció Social i Ciutadania i a la nostra Associació.
L’entrega de les sol·licituds s’ha de realitzar a les
oficines del Departament d’Acció Social i
Ciutadania.

Acords de l’associació amb
la Corporación Fisiogestión
ASEM-Catalunya
s’ha reunit amb la
C o r p o r a c i ó n
Fisiogestión per in-
tentar millorar el servei de fisioteràpia domiciliària a les persones
afectades per una malaltia neuromuscular.

La gerent de l’associació, María Ramos, va posar sobre la taula el
fet que els professionals no sempre coneixen els circuits, fet que
dificulta l’accés dels malalts. Com a resultat, el doctor Pedrosa es
va comprometre a contactar amb els professionals que es detectes-
sin per dotar-los de la informació necessària per evitar que les per-
sones susceptibles de rebre fisioteràpia a casa i no tinguin el servei
en puguin accedir.

Una altra de les necessitats detectades per l’associació és el can-
vi dels professionals que en alguns casos ofereixen el servei, un
problema que ja es va posar sobre la taula en la sessió clínica amb
els fisioterapeutes. La doctora Closas es va comprometre a fer el
possible perquè des de Fisiogestión s’evités aquesta situació.

També es va parlar de la necessitat de cercar estratègies per do-
nar a conèixer la fisioteràpia domiciliària als diferents serveis dels
hospitals (neurologia, rehabilitació i pneumologia) i als propis usu-
aris. Així mateix, es va exposar com alguns dels casos són derivats
de les ABS en el nivell 1 (on estan previstes les persones amb malal-
tia neuromuscular), quan la derivació ha de ser de l’especialista.
També es va establir un debat sobre la logopèdia, especialment en
els casos d’Steinert. La doctora Closas va explicar que aquest servei
no es realitza a domicili però que les ABS poden fer la derivació per
tal que els afectats vagin a un centre.

Un dels acords als quals va arribar l’associació amb Fisiogestión
va ser el de concertar una entrevista amb el doctor Brossa, respon-
sable del departament de Salut en la matèria. Aquesta trobada ja
s’ha produït i com a resultat, ASEM-Catalunya ha enviat un correu
electrònic als professionals en el quan informa que l’associació en-
viarà un comunicat del CatSalut –quan el rebi per part del doctor
Brossa– pel que fa al servei de fisioteràpia per a les persones amb
malaltia neuromuscular i que, fins a aquell moment, es poden adre-
çar al Pla de Rehabilitació de Catalunya que poden consultar a la
pàgina web d’Asem-Catalunya en l’apartat de les jornades de
distroninopaties Duchenne/Becker.

AJUTS D’ATENCIÓ SOCIAL
A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT (PUA)
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La segona de les sessions clíniques de
l’associació s’adreça als fisioterapeutes

La segona sessió clínica d’ASEM-
Catalunya va tenir lloc al maig i va anar
adreçada als fisioterapeutes. Tal i com
va explicar la gerent de l’associació,
María Ramos, les trobades estaven mo-
tivades per la necessitat de les perso-
nes amb malalties neuromusculars de
que els professionals que els atenen
coneguin la seva afectació. Ramos va
explicar als presents, 21 persones, que
les sessions permeten fer un apropa-
ment que faciliti el posterior enteniment
gràcies al fet de poder parlar amb lli-
bertat.

Es van tractar diferents temes. Entre
ells, la manca d’estímul en el professi-
onal i les expectatives de la persona
afectada per una malaltia
neuromuscular. Es van posar sobre la
taula diferents casos reals que van ser-
vir per intercanviar opinions: la concen-
tració del dolor a, per exemple, les es-
patlles; la presència d’una persona
cuidadora, la necessitat de preveure la
inflamació als peus; el tipus d’exercicis
i la quantitat per evitar l’engarrotament
de les cames dels nens, els moviments
físics dels infants o la necessitat que es

Aquests espais de reflexió volen sensibilitzar sobre les malalties neuromusculars

coordinin els diferents departaments
d’un hospital.

Així mateix, es va parlar de la im-
portància de la relació entre el fisiote-
rapeuta i la persona afectada. María
Ramos va cloure la seva intervenció
amb la següent afirmació: «L’atenció fí-
sica és important. Molt important. No
cura. Heu d’adequar-la a les necessitats
de les persones, donant respostes i al-

Moment de la sessió clínica amb els fisioterapeutes.

ternatives a les dificultats físiques.
L’atenció assistencial o relacional és l’es-
pai de cura, és la que permet a les per-
sones amb malaltia neuromuscular mi-
llorar la seva qualitat de vida. Està a les
vostres mans el fer i en la vostra acti-
tud l’estar. Ambdues accions són indis-
pensables per a un bon tractament. I per
la satisfacció de la persona atesa i del
professional que l’atén».

La primera de les sessions clíniques
va tenir lloc el 20 de març i va ser amb
la Societat Catalano Balear de Psicolo-
gia, amb seu a Terrassa. Les jornades
estan dirigides a diferents professio-
nals: els dels Centres de Salut Mental,
fisioterapeutes, metges de família i in-
fermers/es, neuròlegs, anestesistes,
professionals de l’educació i dels EAP’s,
entre d’altres. Els objectius són sensibi-
litzar els ciutadans sobre les malalties
neuromusculars, posar en comú les in-
vestigacions i/o tractaments pal·liatius
que s’apliquen en el nostre país i en
d’altres, impulsar la coordinació entre
els diferents professionals que interve-
nen en el procés de la malaltia, establir
mecanismes de col·laboració entre les
persones afectades i els professionals,
potenciar els grups socioterapèutics,
elaborar un cens de persones afectades
i donar a conèixer a la societat en gene-
ral el fet diferencial de les malalties
neuromusculars.

El passat 9 de maig de 2007, María Ramos (gerent d’ASEM Catalunya) i
Anna Ferrer (treballadora social) van assistir a l’acte d’inauguració de
l’Institut de Rehabilitació Tres Torres de la Coorporació Fisiogestión, a càrrec
de la Consellera de Salut, Sra. Marina Geli, la qual va saludar a les
representants d’ASEM Catalunya. La consellera va fer una menció especial
a que cal seguir treballant per millorar la qualitat de vida de les persones
que tenen aquestes patologies.

En l’actualitat, i com us informem a la revista, estem tenint contactes amb el
Departament de Salut per diferents assumptes, com la fisioteràpia
domiciliària, l’exercici en el mitjà aquàtic, el seqüenciador... per tal de millorar
els serveis que reben les persones amb malaltia neuromuscular.

Anna Ferrer

Trobada amb la consellera de Salut, Marina Geli
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Els projectes educatius d’ASEM-Catalunya

El funcionament de la fisioteràpia domiciliària va donar el tret de sortida a
la darrera reunió del comitè d’experts d’ASEM-Catalunya, a la qual van
assistir els doctors Adolf Pou (Hospital del Mar), Montserrat Olivé (Hos-
pital de Bellvitge) i Martí Pons (Sant Joan de Déu), a més del president
d’ASEM-Catalunya, Juan José Moro, la tresorera Maria Teresa Baltà i la
gerent María Ramos.

Els assistents a la reunió van constatar com en alguns casos és pràctica-
ment impossible fer funcionar la maquinària per a la preinscripció de la
fisioteràpia. A més, es va posar sobre la taula el fet que no ha arribat cap
circular informativa de Salut al personal sanitari informant sobre el Pla de
Rehabilitació de Catalunya, que inclou les 100 sessions anuals de fisioterà-
pia. Els professionals també van rebre una còpia de la ponència presenta-
da al respecte pel doctor Brossa a les jornades sobre distrofinopaties del 4
de novembre.

També es va produir
un debat sobre la gestió dels
recursos sani- taris i la
competència entre hospi-
tals després de parlar sobre
la posibilitat que Sant
Pau disposi d’un seqüenciador del gen –encara no hi ha resposta–, i va
sorgir la idea de demanar a Salut el mapa d’adjudicació dels lots de fisiote-
ràpia per conèixer quines entitats són concessionaries a cada territori del
servei.

També es va elaborar un llistat sobre els hospitals de referència i els
serveis d’excel·lència dels quals diposen i es van comentar les especifici-
tats dels afectats per la malaltia d’Steinert i la dificultat del tracte amb ells.
Pel que fa al 25è Congrés d’ASEM, es va acceptar forma part del comitè
científic i que es puguin realitzar reunions paral·leles de les diverses soci-
etats científiques.

Fora de l’ordre del dia, a més, es va presentar l’amplíssim document
sobre ELA, una mena de manual pràctic per a l’atenció d’aquests malalts.
La idea plantejada va ser poder realitzar una cosa semblant en el cas dels
afectats neuromusculars. Després de posar sobre la taula alguns casos
puntuals referents al funcionament dels circuits d’atenció, es va acordar
convidar el doctor Colomer a formar part del comitè d’experts.

La fisioteràpia, la gestió dels
recursos sanitaris, el 25è Congrés

d’ASEM i l’atenció als malalts
van ser alguns dels temes tractats

Reunió del comitè d’experts El passat 11 d’abril de 2007, María Ramos
(gerent d’ASEM Catalunya) i Anna Ferrer
(treballadora social) van mantenir una re-
unió amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Es van tractar
diferents temes, com el funcionament de
l’entitat (el dia a dia), les necessitats de les
persones amb malaltia neuromuscular, les
jornades científic-informatives... El motiu
principal de la reunió va ser la demanda
per part de l’Associació d’un seqüenciador
del gen. En l’actualitat els estudis genètics
de les persones amb Distrofinopaties es re-
alitzen a l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona. Malgrat que no es pot
fer tota la seqüència, en els casos en que és
necessari s’ha d’enviar a altres països; és
per això que pensem que el fet de poder
tenir un aparell d’aquestes característiques
podria beneficiar les persones que s’hagin
de realitzar aquest tipus d’estudis.  S’arri-
ba a l’acord que el Departament estudiarà
la petició.

D’altra banda vam reprendre el tema
dels exercicis en el mitjà aquàtic, que ja
havíem presentat l’any passat de forma
conjunta amb el Col·legi de Fisioterapeu-
tes. Des de l’associació vam destacar el fet
que les persones amb malaltia
neuromuscular en l’actualitat no tenen
tractament i que, malgrat que la fisioterà-
pia és una bona eina per a millorar la qua-
litat de vida, pensem que els exercicis en
el mitjà aquàtic poden ser una de nova que
beneficiï tot el col·lectiu, complementària
a la mateixa.

Des d’ASEM Catalunya seguim portant a terme el projecte CONEIXEM-NOS, que com ja us hem explicat en edicions
anteriors és el programa dirigit a escoles i instituts per tal de donar a conèixer les malalties neuromusculars: què són,
què produeixen, quines dificultats comporten, però sobretot fent èmfasi en les capacitats i les oportunitats de les
persones que les pateixen.

El passat 27 de març, la treballadora social de l’Associació (Anna Ferrer) es va desplaçar a l’escola CEIP Pompeu
Fabra (de Cunit, Tarragona) on es va celebrar la primera de les xerrades que hem realitzat durant aquest trimestre,
dirigida a infants del cicle superior, cinquè i sisè, on hem tingut l’oportunitat de parlar i reflexionar sobre les malalties
neuromusculars i les persones amb discapacitat a partir del material elaborat per la nostra entitat. Ha estat una opor-
tunitat per donar a conèixer aquestes patologies però sobretot per adonar-nos que a partir de conèixer l’altre, de posar-
se en el seu lloc, d’entendre les seves dificultats i descobrir les seves habilitats, es crea una societat i una escola més
solidària i heterogènia.

La segona xerrada dirigida a alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció Sociosanitària i del cicle formatiu
de grau superior d’Integració Social, a càrrec de la María Ramos (gerent d’ASEM Catalunya), es va realitzar el 24 de
maig de 2007 a la sala d’actes de l’Institut. Va ser una xerrada molt dinàmica on els alumnes van escoltar i van parlar
sobre la realitat de les persones amb malaltia neuromuscular com a futurs professionals que atendran al nostre col·-
lectiu.

Anna Ferrer

Anna Ferrer
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L’assemblea ordinària
d’ASEM-Catalunya es
va celebrar l’11 de maig
a Can Fabra. Després de
l’aprovació de l’acta de
l’any passat, el presi-
dent de l’associació,
Juan José Moro, va pre-
sentar la memòria del
2006, que també es va
sotmetre a votació. En-
tre algunes de les dades
incloses al document,
destaquen les 146 entre-
vistes individuals i les
20 professionals que va
dur a terme l’associació
l’any passat. L’activitat
es va veure reflectida,
per exemple, amb els re-
sultats dels correus electrònics: l’entitat
va rebre 7.297 i va enviar 5.627. També
es va fer un repàs dels grups terapèu-
tics de l’associació i les diferents activi-
tats organitzades, com la Trobada de Fa-
mílies o les jornades formatives i la con-
tinua col·laboració amb el Centre Pi i
Molist.

Tot seguit es van aprovar els comptes
i el balanç del 2006, així com del

pressupost per aquest any. Juan José
Moro va detallar el Pla General d’ASEM-
Catalunya, un document continuista
que segueix les línies mestres de
l’atenció social, el programa de suport
psicològic, el d’oci terapèutic, la difusió
i els programes sanitaris i
d’ensenyament. Així, el president va
destacar que l’entitat ofereix atenció in-
dividual, familiar, grupal, integral per a

ASEM-Catalunya és una de les entitats
que tenen un espai a l’Hotel
d’Associacions que s’ha posat en marxa
a l’Hospital Sant Joan de Déu. Allà, des
del passat mes de maig disposa d’una
sala de reunions per atendre les perso-
nes que es puguin interessar per la tas-
ca que es desenvolupa o als mateixos
socis, molts d’ells atesos des del mateix
centre hospitalari, i una altra sala amb
ordinador des d’on poder treballar.

L’Hotel d’Associacions és una de les
iniciatives del programa de Sant Joan
de Déu Paidhos (l’acrònim de Pròxims,
Accessibles, Investigadors, Docents,
Hospitalaris, Oberts, Solidaris) i té per
objectiu donar un servei indirecte als
pacients a través de les associacions:
obre l’hospital a les necessitats i

preocupacions dels afectats i té efectes
terapèutics positius sobre la seva salut.
A més de la utilització d’un despatx per
atendre els familiars en dies
programats, l’Hotel permet un contacte
permanent amb l’Hospital a través de
la persona responsable, Ana Bosque,
que actua d’enllaç i dóna informació
ràpida als interessats: nom de
l’associació, adreça, telèfon, persona de
contacte, pàgina web i e-mail, a més
dels seus suports informatius (tríptics,
revistes...).

ASEM-Catalunya ja ha signat el
document de les normes d’utilització de
l’espai i el pacte de confidencialitat de
dades necessaris per poder iniciar la
seva activitat a l’Hotel d’Associacions
de Sant Joan de Déu.

ASEM-Catalunya, a l’Hotel d’Associacions de Sant Joan de Déu

les famílies i activitats
científiques i
formatives. El progra-
ma Trobem-nos i les
activitats de piscina,
teatre, informàtica i la
festa de Nadal, així com
les diferents jornades i
els projectes L’Aula es
mou, Coneixem-nos i
Som així –i el bon
resultat de cadascuna
d’aquestes iniciatives–
també van ser repassats
per Moro.

L’assemblea també
va donar llum verda a
la constitució de la Jun-
ta Permanent; és a dir, el
president, la

vicepresidenta, la tresorera i la secretària
es reuneixen, a més del primer dimecres
de mes, un cop cada 15 dies per tractar
aquells temes més urgents.

Per últim, durant el torn de paraules
els assistens van poder posar sobre la
taula alguns dels temes que els preocu-
pen, com la poca protecció de les
furgonetes adaptades o les dificultats en
el transport col·lectiu.

Teresa Baltà, Juan José Moro i Tere Pereira, durant l’assemblea.

L’associació celebra l’assemblea
ordinària amb un balanç positiu de l’any
Va tenir lloc el passat 11 de maig a Can Fabra davant d’una vintena de socis
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Quina és la seva tasca a l’Hospital de
Sant Joan de Déu?
Actualment sóc metge a la Unitat de
Cures Intensives (UCI) i també porto
una consulta de pneumologia en la qual
fem el seguiment de tots els pacients que
estan ventilats a domicili per diferents
causes, entre els quals predominen molt
els pacients neuromusculars. Actual-
ment, a la majoria d’ells, s’evita l’ingrés
per descompensació a la UCIP, ja que
s’inicïa el suport no invasiu nocturn a la
planta quan tenim símptomes d’un pro-
per deterior; posteriorment poden mar-
xar  al domicili amb un respirador,  amb
mascareta. Malgrat tot hi ha pacients
més complexes a la malaltia més avan-
çada que precisen una traqueostomia. Jo
en faig el seguiment, que no és habitual
dins dels intensius però que jo porto a
terme des d’aquest hospital.

Es pot dir que els respiratoris són un
dels principals problemes dels malalts
neuromusculars?
Podem dir que són els problemes que
tenen més impacte en la vida d’aquests
pacients. Hi ha problemes ortopèdics,
per contractures musculars de diferents
tipus que poden donar dolor, malestar,
limitacions a la marxa o en diferents
àmbits, com poder escriure... Però el que
normalment causa ingrés és una fallida
respiratòria relacionada amb una infec-
ció o una complicació per un tap de moc,
etcètera. Per tant, és un element vital
dins les complicacions que poden apa-
rèixer en el decurs de la malaltia.

Quina és exactament la diferència entre
un tractament invasiu i un que no ho és?
Quan un pacient no respira amb prou
força i es cansa nosaltres el podem aju-
dar amb un aparell i perquè aquest res-
pirador es relacioni amb el pacient el
més habitual és posar un tub dins la
tràquia. Amb això el respirador dóna
aire i ajuda i fa que el pacient descansi,
es recuperi la seva musculatura i el pu-
guem extubar. Aquesta seria la ventila-
ció convencional, la que coneixem des
dels anys 60. La ventilació no invasiva
és la que intenta fer el mateix sense en-
vair la tràquia, sense posar res agressiu
dins del cos del pacient. Hi ha molts
mètodes però l’habitual és una
mascareta. El pacient com que no té el
tub al coll pot estar despert, pot fer des-

cansos per menjar, parlar, no necessita
sedació... Té uns avantatges impressio-
nants respecte la ventilació invasiva. Els
pacients que enviem al seu domicili in-
tentem que vagin amb aquest tipus de
ventilació. Quan no és possible (o és re-
alment molt difícil), i per exemple ne-
cessita suport no invasiu més de 18 ho-
res diàries, optem per la traqueostomia.
Fem una intervenció amb un tub més
curt, més còmode de portar, que deixi
lliure la cara del pacient. És invasiu per-
què envaïm la tràquia del pacient.

El tractament no invasiu és, doncs, més
recomanable, però en canvi l’invasiu és
el més habitual?
Avui dia en el pacient neuromuscular la
ventilació no invasiva és el més freqüent.
El que passa és que hi ha graus avan-
çats de malaltia neuromuscular en els
quals ja no és possible, no és prou eficaç
ni segura, la ventilació no invasiva i
igualment hem de fer ventilació a tra-
vés de traqueostomia. La major part de
pacients dels que hem tingut els darrers
anys, 25 de forma estable, perquè alguns
s’han donat d’alta per edat, tots han es-
tat amb la ventilació invasiva i ara te-
nim un pacient neuromuscular, un
Duchenne de 17 anys molt greu, que està
amb traqueostomia. Quan ens apropem
al mon de l’adult, amb malalties més
greus o més avançades, la freqüència
d’una traqueostomia és més alta.

Què es fa durant les visites a domicili?
Un seguiment dels pacients?
Bàsicament el seguiment que es fa és a
nivell hospitalari. Els pacients venen a
l’Hospital cada tres mesos si estan esta-
bles (els que estiguin millor poden ve-
nir cada sis mesos) i els anem controlant.
El programa d’atenció domiciliària en-
cara no està totalment desenvolupat i sí
que puntualment es pot fer una visita a
domicili però no és un tema que estigui
protocolitzat. Reben visites per part del
suport tècnic del respirador que tenen a
casa. Les cases en les quals CatSalut con-
tracta el respirador passen cada mes pel
domicili per controlar que tot el que és
tema tècnic funciona bé. Com que d’al-
guna manera la ventilació al nostre hos-
pital depèn de la UCI nosaltres tenim un
servei d’atenció telefònica les 24 hores
del dia. Qualsevol dels metges que està
de guàrdia té coneixements de ventila-

ció i podrà respondre la majoria de dub-
tes o algun problema que tinguin les fa-
mílies. En horari normal jo estic a l’Hos-
pital disponible i en cas d’urgència qual-
sevol metge, si ho creu necessari, em pot
localitzar per consultar-me alguna cosa
puntual. Oferim una atenció telefònica
continuada i amb això solucionem la
major part dels dubtes que poden ha-
ver.

Si una família té problemes amb el ma-
terial que té a casa què ha de fer?
Si hi ha algun problema normalment la
casa responsable del material té un ser-
vei d’atenció de 24 hores, que a vegades
la resposta és lenta però correcta. De tota
manera, els pacients que estan ventilats
amb traqueostomia, tal i com marca la
norma, tenen dos respiradors a casa. Són
pacients que normalment depenen les
24 hores del dia i si falla el respirador
s’ha de substituir immediatament. En
canvi, els que estan amb ventilació no
invasiva són pacients que durant el dia
fan la seva vida normal: respiren, es fa-
tiguen i en el descans de la nit es recu-
peren el suficient per poder fer vida au-
tònoma durant el dia. Per tant si els fa-

Martí Pons: «Quan ens apropem al món adult la f

El doctor Marí Pons treballa a la UCI de l’Hospital de
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lla el ventilador la seva vida no és depe-
nent. Tenen un sol respirador i més
temps d’espera per poder suportar qual-
sevol petit contratemps. Garantim un
descans de la seva musculatura perquè
la resta del dia puguin funcionar. No els
és imprescindible perquè han estat molts
mesos respirant malament durant la nit
sense problemes aparents. La nostra fei-
na és detectar de manera precoç perquè
no es produeixi un deteriorament im-
portant i posem la no invasiva abans que
empitjori realment.

Com pot fer una família per detectar
quan s’apropa una crisi respiratòria?
En les situacions agudes la família ja veu
que el nen té febre, respira malament,
canvia de color, li costa respirar... En
aquesta situació la família ja nota que
alguna cosa no funciona bé i la consulta
no es demora. Quan un nen està perdent
progressivament capacitat respiratòria ,
nosaltres preguntem a les famílies si el
nen té mal de cap a la nit, quan es des-
perta o a primera hora del matí, que això
és indicatiu que està retenint diòxid de
carboni, és a dir, que el pulmó no expul-
sa el diòxid de carboni de forma normal.

Llavors durant la nit comença a
hipoventilar, s’acumula i produeix mal-
decap. També que tingui molts
despertars nocturns, si durant el dia està
somnolent; en el cas dels nens petits,
estan més irritables... Aquests petits can-
vis poden ser l’alerta. També ho seria
començar a tenir infeccions respiratòri-
es freqüents complicades. Això és el que
busquem saber per començar les proves
i fer la ventilació no invasiva. No s’es-
pera a arribar a un procés agut, l’ingres-
sin, l’intubin, acabi a la UCI... Tot això
és molt estressant per al nen i la família.
Ho detectem i fem un seguiment precoç,
que des de fa anys fem aquí amb el doc-
tor Colomer i la doctora Anna Febrer.
Ells envien els nens quan pensen que en
el pacient neuromuscular poden comen-
çar els problemes respiratoris. Podem
dir que a excepció d’un cas, en els úl-
tims anys cap pacient neuromuscular
nostre ha passat per la UCI ni ha estat
intubat perquè hem començat el tracta-
ment de la ventilació no invasiva abans
que es deteriorés.

Parlava d’altres doctors. En el cas dels
pacients neuromusculars creu que és
necessari un seguiment
multidisciplinari?
Sí. Avui en dia la medicina, com que
cada cop ens especialitzem més, impli-
ca que necessitem diversos punts de vis-
ta de la mateixa malaltia. Això obliga a
que si volem fer bé les coses diversos
metges aportem idees per millorar l’evo-
lució del pacient, i això és l’important.
El neuròleg sap diagnosticar la malaltia
neuromuscular i fer el seguiment però
potser no és capaç de receptar els exer-
cicis musculars i valorar quan s’ha
d’operar l’escoliosi, com pot fer el doc-
tor Ventura. O la doctora Febrer contro-
la perfectament el tema de contractures
i el manteniment de la marxa en els
Duchenne, en el meu cas em toca deci-
dir el moment adequat per iniciar el su-
port respiratori .

En l’aspecte físic es recomana l’exerci-
ci moderat. En el respiratori quina re-
comanació es fa a les famílies?
Els fisioterapeutes del Servei de Reha-
bilitació ensenyen als pacients a fer exer-
cicis de funció respiratòria i de mante-
niment. Ara estem introduint com a no-
vetat la hiperinsuflació toràcica: utilit-

zem les bosses de reanimació per aju-
dar a que els pacients acumulin més aire
i siguin capaços d’expulsar-ne més, tos-
sir i arrencar més secrecions. L’exercici
és senzill: el pacient agafa aire, nosaltres
l’acompanyem amb una bossa d’aire i
la idea és acumular dues o tres inspira-
cions. Així tenim més aire que habitual-
ment i el fem tossir. Com moltes d’al-
tres coses no té cobertura però els diem
que es comprin l’aparell: la PU, la
mascareta de resusitació, la que utilit-
zem per ventilar quan un pacient té una
aturada. Hi ha d’altres exercicis per
mantenir la musculatura respiratòria per
mantenir una mica allò que tenim.

El tractament en els nens és igual que
en els adults?
Totes aquestes cures estan importades
dels adults. John Bach, dels Estats Units,
és un dels grans desenvolupadors de la
ventilació no invasiva i totes aquestes
tècniques i nosaltres el que fem és in-
corporar coses que ja s’han demostrat en
el tractament amb adults al maneig de
pacients neuromusculars pediàtrics. El
que hem fet és trobar-nos amb les pecu-
liaritats del pacient pediàtric i intentar-
nos adaptar als seus avantatges i desa-
vantatges. D’avantatges, que a un nen
si li deixes la Gameboy mentre li poses
la mascareta s’entreté i tolera millor el
tractament. A un adult no el parlis de
jugar amb maquinetes. Es tracta d’uti-
litzar els recursos que tenim. A una nena
de dos anyets la vam adaptar a la no in-
vasiva a domicili amb els vídeos de
l’Abeja Maya [riu].Gràcies a això dorm
cada nit amb el seu BiPAP i no ingressa
a l’hospital per cap complicació respi-
ratòria.

Vostè és membre del comitè d’experts
d’ASEM-Catalunya.
Sí, en van convidar a participar-hi. De
moment només he pogut anar a una re-
unió a la que em van convocar però em
sembla una experiència molt interessant
perquè és col·laborar des d’un altre punt
de vista amb els teus pacients, partici-
par en el desenvolupament d’una tasca
molt important. Lamentablement a ve-
gades l’administració fa més cas a qui
més es mou i penso que afortunadament
les associacions no criden sinó que llui-
ten, es mouen i defensen els seus inte-
ressos.

freqüència d’una traqueostomia és més elevada»

e Sant Joan de Déu d’Esplugues, Barcelona.



ASEM Catalunya    Lligam - Juliol de 2.007
14

El Pantà de Sau torna a ser l’escenari
escollit per a la Trobada de Famílies

Hi van participar una
quinzena de persones
el passat mes de maig

La casa de colònies Can Mateu, al Pan-
tà de Sau (Osona), va acollir el passat
mes de maig una nova Trobada de Fa-
mílies de l’Associació Catalana de Ma-
lalties Neuromusculars. L’objectiu
d’aquesta activitat era que els partici-
pants, una quinzena, trobessin un es-
pai on es poguessin conèixer millor els
uns als altres a més de posar en comú
el seu dia a dia i les experiències indi-
viduals i comunes.

La trobada anava adreçada a tots els
socis d’ASEM Catalunya, tant infants,
joves com a les persones d’edat adulta.
Es tracta d’una iniciativa més que or-
ganitza l’associació per millorar la qua-
litat de vida, la integració i el desenvo-
lupament de les persones afectades per
malalties neuromusculars.

Dinar amb Sara i Eduard Jaurrieta
El 12 de juny va tenir lloc un àpat d’apropament a la seu del carrer Montsec

La regidora del districte de Sant
Andreu, Sara Jaurrieta, i el seu pare i
directiu de l’ICS, Eduard Jaurrieta, van
visitar la seu del carrer Montsec el pas-
sat 12 de juny. El motiu, un dinar
d’apropament amb ASEM-Catalunya,
després de la participació de la regido-
ra en diversos actes organitzats per l’as-
sociació i del cirurgià en la darrera Jor-
nada d’Steinert. Hi van assistir el pre-
sident, Juan José Moro, la vocal de la
junta Marga Alonso –amb la seva as-
sistenta personal–, la gerent María
Ramos, la treballadora social Anna Fer-
rer, l’administrativa Carme Mas, l’estu-
diant d’intercanvi, Anna Sophie Servi-
en, i la periodista Elisabeth Alfaro. No
només es van intercanviar anècdotes
sinó que també es va començar a par-
lar, per exemple, de l’organització del
congrés del novembre del 2008.

Foto de família, durant la darrera edició de la Trobada.

Durant el dinar es va parlar sobre l’activitat de l’associació.
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Un partit per no oblidar
ASEM-Catalunya es va enfrontar als veterans del FC Barcelona el passat 19

de maig, un acte festiu en el qual allò que menys importava era el resultat (1-9)

ASEM-Catalunya: Juan García, Dani Pallarés, José Mora-
les, Gabriel Salguero, Álvaro Moreno, Francisco Sánchez,
Alex Pascual, Rafa Sevilla, Eduardo Páez, Francisco Páez,
Juan Carlos Rodríguez, Manel, Lluis Garreta, Daniel Lla-
mas, Juan Carlos, Cristóbal, Antonio Rodríguez, Josep Ex-
pósito, Gauden, José Jorge Serrano, Abel Caballero i José
Jorge Serrano.

Veterans del FC Barcelona: Salvador Miracle, Pepito Ra-
mos, Vicenç Navarro, Jordi Rebollo, Ramon M. Calderé,
Miquel Corominas, Xavier Priego, Jesús M. Angoy, Toño
De la Cruz, Antoni Serrano, Pep Moratalla, Juan Carlos
Hidalgo, Albert Escobar, Miquel Retuerto, Josep Palau (en-
trenador), Mateu Segura (doctor) i Joan Fuster (utiller).

Alineació

L’objectiu era passar-s’ho bé i tant l’equip d’ASEM-Catalunya
que es va enfrontar als veterans del FC Barcelona el passat
19 de maig com el públic assistent, més de 300 persones, ho
van aconseguir. Dirigits per l’exblaugrana Àngel Pichi
Alonso, que va entrenar els jugadors durant les dues sessi-
ons d’entrenament prèvies al partit, van suar molt durant
els 80 minuts que va durar el partit. El resultat final, 9 gols a
1 (marcat per l’Abel) a favor dels visitants, el veterans del
Barça. Durant l’encontre ASEM-Catalunya va sortejar dos
pernils i dues pilotes signades del FC Barcelona. Un cop fi-
nalitzat va tenir lloc una botifarrada en la qual els jugadors
van poder recuperar forces i la resta intercanviar opinions.
El partit va tenir lloc al camp de futbol Narcís Sala, de Sant
Andreu, coincidint amb la Mostra d’Entitats del barri, on
ASEM-Catalunya també va estar present a través d’un estand.

Foto de família dels dos equips amb el president d’ASEM-Catalunya, Juan José Moro, i la regidora Sara Jaurrieta. Imatges de diferents moments.
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Curs per a professionals
sobre rehabilitació en

malalts neuromusculars

La doctora Anna Febrer n’és la coordinadora.

L’Hospital Sant Joan de Déu ha organitzat unes jorna-
des formatives sobre rehabilitació en malalts
neuromusculars. La sessió tindrà lloc el pròxim mes d’oc-
tubre a l’edifici d’Esplugues de Llobregat i va adreçada
als professionals. Es preveu que la sala s’ompli amb l’as-
sistència d’un centenar d’especialistes.

La doctora Anna Febrer és la coordinadora d’aquesta
iniciativa, que va néixer ara fa tres anys però amb un
àmbit més extés, ja que es tractaven moltes patologies.
La demanda detectada va portar els responsables de les
jornades a realitzar un monogràfic que durarà un dia i
mig. El doctor Colomer i la mateixa Febrer seran els en-
carregats d’obrir la sessió amb una conferènca sobre la
incidència, l’evolució i els avenços en les malalties
neuromusculars. A continuació es preveu que diversos
especialistes parlin del maneig terapèutic en la distrò-
fia muscular de Duchenne, l’atròfia muscular espinal i
altres malalties neuromusculars. També es posaran so-
bre la taula les figures del terapeuta ocupacional i del
tècnic ortopèdic, a més dels tipus d’esport més conve-
nients per a aquests tipus de patologies. Abans de fina-
litzar la jornada de divendres, diversos fisioterapeutes
explicaran les seves experiències personals amb nens
afectats per Becker, amb les distròfies musculars congè-
nites o en els tractaments a domicili.

Dissabte es tractarà la part respiratòria: en la introduc-
ció es detallaran les tècniques més freqüents per passar
després a la part pràctica, amb dos tallers: un de nens
fins a tres anys i un altre d’infants més grans. Segons la
doctora Febrer, les malalties neuromusculars són un tema
molt d’actualitat i desperten gran interés en els professi-
onals fins i tot de fora de Catalunya.

Carta d’agraïment enviada als Veterans del FC Barcelona:
«Carme, no tinc paraules per agrair-vos la vostra col·laboració. Ja
vas veure que tot va ser un èxit. La meva emoció em diexa sense
capacitat per pensar. El que heu fet per a nosaltres no podrà
esborrar-se mai. Estic convençuda que per al papa, que va mar-
car el gol als veterans, serà per sempre un rècord maravellós, que
l'ajudarà a suportar l'idea i el dolor que le suposa la malaltia del
seu fill. I això no té preu. No podeu fer-vos l'idea del gran ajut
que ens heu donat. Moltes gràcies, i pensa què puc fer per vosaltres
i estaré sempre a la vostra disposició».
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La Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), per exemple, ha creat el Progra-
ma d’Integració dels Universitaris amb
Necessitats Especials (PIUNE). L’objec-
tiu és el de promoure l’atenció de les
necessitats educatives especials dels
estudiants amb discapacitat i garantir
la seva inclusió acadèmica al Campus
de la UAB. El programa es regeix pels
principis de corresponsabilitat i l’auto-
nomia personal en l’accés a l’estudi i en
l’equitat de l’atenció i el suport de les
persones amb discapacitat. El centre, a
més, ha aprovat el Pla estratègic de
mobilitat i accessibilitat. Això sí, l’esta-
ció de Renfe ni els trens són accessibles
–sí ho són els Ferrocarrils– i no tots els
autobusos que arriben estan adaptats.
Una de les iniciatives interessats del
PIUNE és la del voluntariat: la forma-
ció d’un grup de treball en el qual par-
ticipa gent amb i sense discapacitat que
organitza activitats socials i promou el
tema de la discapacitat en la comunitat
universitària. La UAB, així com també
la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), eximeix dels pa-
gament de les taxes acadèmiques a les
persones amb discapacitat.

Per la seva part, la Universitat de
Barcelona (UB) ha creat el Programa per
a la no exclusió dels estudiants amb
discapacitats, que ofereix atenció i su-
port acadèmic personalitzat, la detec-
ció i la supressió de les barreres arqui-
tectòniques, la sensibilització de l’en-
torn humà i la promoció del voluntariat
social, entre d’altres. Aquest centre, a
més, ha posat en marxa el programa de
matrícula paral·lela, una contrapresta-
ció econòmica equivalent a l’import de
la matrícula per als estudiants que
acompanyin i donin suport a un altre
amb discapacitat.

Un altre exemple és la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), que
disposa d’una Oficina de Suport a la
Igualtat d’Oportunitats, que garanteix
la igualtat tant en qüestions de gènere
com de discapacitat. En aquest segon

L’accés(sibilitat) a la universitat
A l’octubre començarà el nou curs universitari. Els tràmits
per a la matriculació ja s’han formalitzat al juny i juliol però
al mes de setembre encara hi ha una nova oportunitat, en
una segona tongada d’inscripcions. Tots els centres univer-
sitaris tenen l’obligació de reservar un mínim del 3% de les

places per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33% o amb una pèrdua total de la parla o de l’au-
dició. A més, la gran majoria disposen de serveis que tenen
per objectiu facilitar la qualitat de vida de les persones amb
mobilitat reduïda que vulguin cursar una carrera.

aspecte disposa del Programa d’Aten-
ció a les Discapacitats (PAD), que orga-
nitza al llarg de l’any jornades, semi-
naris, congressos i cursos als diferents
centres que depenen de la UPC arreu
de Catalunya. També difon, entre d’al-
tres, les convocatòries de premis i sub-
vencions a la recerca.

Proves d’accés: Tots els alumnes que
requereixin de condicions especials per
realitzar les Proves d’Accés a la Univer-
sitat hauran de justificar-ho prèviament
amb els següents documents: certificat
i informe de la direcció del centre on
s’ha cursat el batxillerat en el que cons-
ten les necessitats educatives especials
i les adaptacions de tipus material o
temporal que ha estat necessari realit-
zar, tant en allò referent als aspectes
d’accés al currículum com a l’avalua-
ció del mateix. També s’ha d’adjuntar
un certificat mèdic amb el grau de pèr-
dua funcional de l’alumne.

Per formalitzar la preinscripció a la
facultat escollida, els estudiants han de
demanar una entrevista personalitzada
a l’equip de servei de suport concret de
la universitat o al cap d’estudis. En el
cas de la inscripció dels majors de 25

anys, el Reial Decret 743/2003 estableix
que per a “aquells candidats que en el
moment de la seva inscripció justifiquin
degudament alguna discapacitat que
els impedeixi realitzar la prova d’accés
amb els mitjans ordinaris s’adoptaran
les mesures oportunes per a que puguin
fer-ho en les condicions més favorables
en funció de la seva discapacitat”.

PIUNE (UAB)
Http:/magno.uab.es/fas/
piune/index.htm.
Telèfon:  93.581.25.60 o
93.581.26.97.
Mail: fas.piune@uab.es

Programa UB
Telèfon:  93.403.54.15 o
93.403.54.26.
Mail: oius@sacu.ub.es

Programa UPC
Telèfon:  93.542.20.97
Mail: info.univers@upc.edu

Algunes adreces...

Un jove accedint en transport públic a la UAB.
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Federació Acell Fundació Santiago Dexeus
· Vacances d’estiu per a autònoms, semiautònoms, gent
gran i grups d’assistits: Sortides entre el 26 de juliol i
el 23 d’agost: Platja d’Aro, Vielha, Arenys de Mar, Va-
gos (Portugal), Estèguel i Banyoles.

· Caps de setmana de respir. Les properes sortides seran
a l’octubre i el desembre a Estèquel.

· Fins al 22 de juliol: exposició sobre la dona al Fòrum de
Barcelona (Rambla Prim, 2-4).

· 1-12 d’agost: vacances a l’Hotel Bellvedere de Salou (300
euros) o bé al Cabo Cervera de Torrevieja (230 euros, també
disponible del 17 al 28 d’agost).

· 3-12 d’agost: Hotel Mar y Sol, Tenerife. 260 euros.

· 17-28 agost: esports d’aventura a Viella (275 euros).

· 20-31 d’agost: Hotel Cala Real. Múrcia (300 euros).

· 1-9 setembre: Hotel Beatriz Playa, Lanzarote. 275 euros.

· 3-12 setembre: Multiaventura a Asturias (350 euros). També
entre els dies 17 i 28 per 380 euros.

· 3-14 setembre: vacances a l’Hotel Sol Príncipe de
Torremolinos, Málaga (265 euros).

· 4-15 setembre: Hotel Almuñécar (Granada). 250 euros.

· 12-21 setembre: Vacances a Palma Nova, Mallorca, per 335
euros.

· 30 setembre-11 d’octubre: termalisme al Balneari d’Arnoia,
Ourense. Preu: 316 euros per al beneficiari i 220 euros per a
l’acompanyant.

Cocemfe

Federació ASEM

· Del 10 al 15 de juliol, estada al Gran Hotel Bali de Benidorm.
Inscripció 100 euros.

· De l’11 al 18 de juliol, colònies d’estiu a la Casa la Cinglera
de Vilanova de Sau.

Com Kedem
· Colònies d’estiu. Casa la Cinglera (Pantà de Sau
(Osona). Jocs, excursions, piscina... Del 25 de juliol
al 5 d’agost. Per a nens i joves de e 7 a 17 anys. 25
places. 250 euros.

· Viatge al País Valencià del 19 al 25 d’agost. 20
places. De 16 a 28 anys. 450 euros.

· Al setembre: cap de setmana a Tarragona, marxa
educativa, visita al MNAC, etc.

Altres entitats vinculades a la Federació ECOM
· Associació d’Ajuda afectats cardiopaties infantils de Catalunya (AACIC): colònies a la casa La Conreria (El Maresme)
del 8 al 15 de juliol. 250 euros socis. 375 euros no socis.

· Associació Vallès Amics de la Neurologia: del 29 de juliol al 5 d’agost, viatge a la casa de colònies Can Mateu de
Vilanova de Sau (350 euros). De l’1 al 8 de setembre, colònies a l’alberg Mar i Vent de València (350). Del 16 al 22 de
setembre, viatge a l’Estartit (310 euros).

· Fundació Nexe. Del 14 al 16 de juliol minicolònies a la casa Flor de Maig de Collserola. 125 euros. Del 4 al 8 de
setembre, casal d’estiu amb activitats lúdiques (24 euros per dia).

· Fundació Síndrome de Tourette. Colònies d’estiu de l’1 al 8 d’agost a l’Alforja, Tarragona. 195 euros.

· Associació de Minusvàlids Transport Adaptat (MATA). Del 25 d’agost a l’1 de setembre, viatge a Cabrils (600 euros).
De l’1 al 17 de setembre, creuer amb destinació al Carib (1.500 euros, aprox.).

· Plataforma Representativa Estatal de Discapacitats (PREDIF). Vacances del 15 al 23 de juliol als apartaments Turismo
Tropital d’Alacant (200 euros). De l’1 al 10 d’agost, apartholel El Refugi d’Aran, Lleida, per 275 euros. Del 25 d’agost al
4 de setembre, viatge a l’Hotel Cuatro Postes d’Àvila (250 euros).

Agenda d’activitats d’oci per als propers mesos

AgostJuliol Setembre
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Les recents eleccions municipals van estar
presents a l’obra que van portar a escena
el grup de teatre d’ASEM-Catalunya i
TransFormas el passat 14 de juny. Més de
120 persones es van reunir al Casal d’As-
sociacions Juvenils de Barcelona (c/Ausiàs
March, 60) per veure “Ja arribo...”, una crí-
tica a la societat: des dels polítics, que no
sempre atenen les necessitats de les perso-
nes afectades per una malaltia
neuromuscular i per una discapacitat, en

general, fins a les pròpies persones, que no
entenen les mateixes necessitats.

Després d’una introducció musical amb
guitarra espanyola, el tret de sortida a l’obra
el van donar els caps de llista d’uns partits
polítics ficticis que van oferir una roda de
premsa a periodistes que els van preguntar
sobre els seus punts de programa. Els
sentiments dels afectats, com per exemple
la solitud o la incomprensió, també van ser-
hi presents.

Ja arribo... Fitxa tècnica

Intèrprets
Conrado Gargallo
Ernes Ojeda
Asumpta Riera
Laia Armegal
Erlinda Rodrigo
Marga Alonso
Pepe Pardo
Montse Castilla
Cristina Garcia
Luïsa Carolà
Anna Jornet
María López
Sergi Bolívar

Músics
Miguel Zotes
Juanma Cardona

Col·laboradors
Ángel Zotes (assistència tea-
tral)
Pere Thomas (fotografia)
Marta Gràcia
Gustavo Rodrigo
Mercè Moreno (disseny
gràfic)
Espai Jove de l’Eixample

Creació i idea
Transit Art i Natalia Jiménez

L’obra teatral va reunir més de 120 persones

La representació va tenir lloc al Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

La Fundación Anade ha convocat el segon Certamen
Internacional de Fotografia sobre Discapacitat. Fins al
13 de novembre hi ha temps per presentar els originals,
de tema lliure i que no han d’haver estat premiats. El
guanyador obtindrà una placa i un premi de 1.000
euros. El segon classificat, un diploma i 400 euros; i la
fotografia més humanitària, un diploma i 300 euros.
El nom dels guanyadors es donarà a conèixer al
desembre, quan s’inaugurarà una exposició amb totes
les fotografies presentades.

Segons els organitzadors, l’objectiu d’aquest certa-
men és visualitzar la realitat del col·lectiu de perso-
nes amb discapacitat psíquica, física, sensorial o ma-
laltia mental. Amb la pretensió de fomentar l’interés
de la societat sobre les situacions quotidianes d’aques-
tes persones, la Fundación Anade espera reflectir
moments feliços, dramàtics, situacions peculiars, re-
trats, obstacles urbans que dificulten el desplaçament
de les persones amb mobilitat reduïda i qualsevol ins-
tant del dia a dia.

Segon Concurs de Fotografia sobre Discapacitat
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Els “Grups de Trobada” són una eina valuosíssima, entre
d’altres coses, per ajudar-nos a acceptar, comprendre i sortir
tan ben parats/des com sigui possible de les malalties greus.
Aquesta mena de grups, integrats per un nombre reduït de
persones (entre tres i una dotzena) conduïts –o no—per un/
a especialista en Dinàmica de Grup, tenen per finalitat inter-
canviar experiències i donar-se suport mútuament.

Una de les coses que més ens amoïnen, quan estem ma-
lats, a més dels diversos “mals” i
de la fatiga que patim, és el sen-
timent d’incomprensió que expe-
rimentem al nostre voltant. Ni les
persones que ens estimem més–
i que ens estimen més– semblen
comprendre, moltes vegades, les
nostres limitacions i, sense voler, ens fan mal. En alguns mo-
ments ens donen “ànims” com si estiguéssim deprimits i
l’únic que ens passa és que ens falten forces. Altres vegades,
“simpàticament”, ens venen a dir que som uns ganduls i,
finalment, també és possible que, amb un cert enuig, ens pre-
guntin: “però a tu, què et passa?”; “quins símptomes tens?”,
d’una manera que sembla que ens acusin d’interpretar un
melodrama. Per això les persones que estem malaltes de co-
ses més serioses que una grip necessitem, de tant en tant,
trobar-nos amb d’altres persones que ens entenen bé, senzi-

llament perquè pateixen malalties semblants a les que no-
saltres patim. Amb elles podem parlar, sense por de fer-nos
pesades, dels nostres mals i de les formes que trobem de fer-
nos-els més passadors, de les medicines que ens destrossen
menys l’estómac, de metges més o menys accessibles, dels
recursos que posen al nostre abast les institucions... I el fet és
que, després d’una estona de conversa, ens sentim millor
només perquè hem trobat interlocutors i un clima de grup
que ens ha permès d’expressar-nos. És això el que ens pro-
porcionen els “Grups de Trobada”: un clima permissiu i el
suport d’altres persones que estan disposades a escoltar-nos,

a comprendre’ns i a expli-
car-nos els recursos que
fan servir per ajudar-se a
gaudir de la vida tant com
sigui possible en cada mo-
ment.

Personalment m’hi he
dedicat durant gairebé tota la meva vida laboral als grups,
amb la finalitat d’ajudar persones de tots els àmbits –profes-
sors i professores, metges i infermeres, executius i directives
d’empreses– a desenvolupar amb més recursos les seves tas-
ques. Però el potencial dels grups es fa servir també per trac-
tar persones amb dependències –fumadors, alcohòlics, dro-
goaddictes de qualsevol tipus– i també per ajudar tant els
malalts com les seves famílies. Aprofitem aquest potencial!

Maria Lluïsa Fabra

Els grups de trobada

Durant vuit dimarts, ASEM-Catalunya ha col·laborat amb
l’Asociación Española de Miastenia amb experiències grupals
a la seu del carrer Montsec, una mostra de l’interés de l’enti-
tat per aquesta patologia, també feta evident amb la col-
laboració amb l’estudi Eurordis Care 3. L’associació ha envi-
at als seus socis una enquesta preparada per la Fundació
Doctor Robert a través de la qual es pretén identificar les
dificultats lligades a la miastènia i altres 15 malalties rares
en funció de l’afectació, el país o regió i la història concreta
de cada afectat. En total eren 15 preguntes que tenien per
objectiu conèixer l’opinió dels afectats.

Asem-Catalunya es
preocupa per la miastènia

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Dilluns 2

-

Dilluns 3

Dilluns 1

Dilluns 5

Dilluns 3

Pares Facio Steinert Becker Miastènia Debat Familiars

Dij. 5 i div. 6

-

Divendres 7

Divendres 5

-

Divendres 14

Dijous 26

-

Dijous 27

Dijous 25

Dijous 29

-

Divendres 27

-

Divendres 28

Divendres 26

Divendres 30

-

Dimecres 18

-

Dimecres 19

Dimecres 17

Dimecres 21

Dimecres 19

Divendres 6

-

-

-

-

-

Dijous 19

-

Dijous 20

Dijous 18

Dijous 15

Dijous 20

Grups socioterapèutics

Mes

Les persones que estem malaltes de coses
més serioses que una grip necessitem,

de tant en tant, trobar-nos amb d’altres
persones que ens entenen bé
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Sobre sexualidad
(En referencia al artículo sobre sexualidad de María Ramos
publicado en el último número). Me ha gustado mucho lo
que has escrito, y la verdad es que al final te das cuenta de
que  cosas a las que en principio no les das mucha impor-
tancia, o que simplemente dejas pasar. Después son más im-
portantes de lo
que parece, y este
tema creo que es
muy importante y
muy exclusivo de
la distrofia mus-
cular de bécker, en
la cual a veces pa-
rece que nos encontramos en un punto de inflexión entre la
«valía» y la «minusvalía», y eso tiene una serie de conse-
cuencias que por ejemplo a nivel sexual se hacen notar bas-
tante.

Y yo personalmente te puedo decir que me he visto afec-
tado por eso, y he señalado un trozo de lo que dices que creo
que es núcleo del problema: «Las dudas son consustanciales
a la existencia humana. Nos asaltarán toda otra serie de du-
das que en nada facilitarán nuestros posteriores encuentros
eróticos. ¡No gusto a nadie! ¡No tengo deseo sexual! ¡No pue-
do! Y así poco a poco podemos entrar en una negación de
nuestra vida sexual, la reprimimos». Y veo que el origen son

las dudas, empiezas a dudar de si ocultar tu discapacidad o
no, (si es que puedes ocultarlo), inconscientemente lo ocul-
tas, y tratas de que no te lo noten, y en principio no dudas de
si estás a la altura o no. Lo peor es que compruebas que efec-
tivamente no estás a la altura y eso es lo que hace que em-
pieces a dudar de otros encuentros, y empieces a temerlos, y
empieces a reprimirte.

Este pienso que es el problema. Entonces creo que lo que
hay que hacer es eso que tu dices: darse cuenta de que efec-

tivamente la sexualidad también es
psíquica, después de reconocer el pro-
blema (que no es fácil). Con lo cual lo
primero de todo sería sentirse cómo-
do con la otra persona, y para que ésto
sea así la clave está en la confianza. Si
hay confianza puede que haya dudas
pero no habrá miedo. Por supuesto hay

que tener también en cuenta que el sexo de pareja no lo prac-
ticas tu, sino que lo practicas con alguien, y también hay
que pensar en que la otra persona influye, que alomejor tu
no estás a la altura y la otra persona tampoco lo está... En
fin tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias y ha-
cer las cosas pues a nuestra manera, es decir ni bien ni mal,
simplemente como lo podemos hacer en la medida de nues-
tras posibilidades y de esa forma también se puede disfru-
tar plenamente.

Juan Manuel Pámpano
Badajoz

Soy Montserrat Segarra, afectada de facio escapulo hume-
ral  (Distrofia muscular). Soy la pequeña de 3 hermanos, 2
varones. Hasta los 55 años mi vida fue normal: trabajaba,
cuidaba de mi familia, tuve un hijo. Ahora tengo 61 años y
ya voy desde hace 2 años en silla de ruedas. Cuando empe-
zaron mis problemas de moverme ágilmente, en subir esca-
leras, andar, desfile de médicos... ¿Qué tengo? Fui hasta Va-
lencia, pues aunque resido en Barcelona (nací allí) pues por
La Vanguardia, leí un artículo sobre una población: Sueca
de 25.000 habitantes, 9.000 tienen esta enfermedad. En “la
fe de Valencia” tras un análisis genético
me diagnosticaron mi Distrofia, en la ac-
tualidad me visitan en el Hospital de
“San Pablo” en Barcelona.

Mi vida se derrumbó. ¿Qué
hacer?¿Vale la pena vivir? Sólo veía dos
caminos: acabar o aprender a vivir con
mi enfermedad. Decidí seguir, ¿Pero
cómo?¿Dónde acudir? Me hablaron de Asem-Catalunya. Me
recibieron con cariño, me sentí arropada, comprendida y
aprendí mucho. Basta de llorar y hacer mi propio duelo de
la Montse que andaba. Ahora soy otra Montse que ve el
mundo pasar sentada y quiero formar parte de él. Ya he ido
en avión hasta Málaga con silla de ruedas no mecánica. Eres
una VIP. Fui en Mayo del 2006 con ASEM Catalunya al pan-
tano de SAU, Girona. Fue una experiencia muy grata para
mi, pues comprendí que no tengo derecho a quejarme, pues
mi “diversidad funcional” me apareció tarde, y conocí a ver-
daderos héroes. Admiro a Margarita Alonso (de ella tomo

lo de diversidad funcional) pues con su gran fuerza es una
maestra ya para mi. Por la revista de ASEM, federación es-
pañola de enfermedades neuromusculares,  y por la TVE
(conocí) a Virginia Felipe, también afectada de AME tipo III
(Atrofia Muscular Espinal) otro gran ejemplo para mi. Vir-
ginia quiere ayudar a otros enfermos, a mi con tu fuerza ya

me has ayu-
dado a se-
guir. Gracias
a estos testi-
monios yo
sigo y quiero
aprender y
ayudar a

otros enfermos aunque por el momento no se como. Voy
con una libreta y cuando en una calle no hay vado para ba-
jar la acera, tomo nota. Y cuando no puedo entrar a un res-
taurante o tienda, tomo nota y escribo cartas de protesta
para que la sociedad piense pues quiero una Barcelona ac-
cesible para las personas con diversidad funcional ¿Qué mas
puedo hacer para que con mi diversidad pueda llevar una
vida digna, sin amargura?

Montserrat Segarra Chillida
Barcelona

Sobre la asociación

Me recibieron con cariño, me sentí
arropada, comprendida y aprendí mucho.
Ahora soy otra Montse que ve el mundo

pasar sentada y quiero formar parte de él

Hay que tener en cuenta que el sexo de
pareja no lo practicas tu solo sino que

lo practicas con alguien, y hay que
pensar que la otra persona influye
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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. Barce-
lona. Si voleu fer alguna col·laboració a part, el número de compte és: 2100-0383-95-0200161850

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA

Vam participar en el partit que es va
organitzar amb els veterans del Barça.
Creiem que va ser una gran iniciativa i
per això ens animem a fer aquestes lí-
nies per tal d’aplaudir la idea i agrair
la feina que es va fer per organitzar-la.

Malgrat la falta de temps d’avui en
dia, van ser molts els que es van ani-
mar a jugar i van treure el temps per
entrenar amb ni més ni menys que el
Pichi Alonso. El bon ambient va regnar
sempre i malgrat les nombroses lesions,
l’equip mai va desistir de continuar
amb el repte. Els que podien, jugant i
els que no, animant.

Per fi va arribar el gran dia i l’aflu-
ència de públic va ser fantàstica. Els
nens aprofitaven per córrer i trepitjar
el camp de gespa i quan va començar
el partit cridaven animant als seus pa-
res. L’animació es percebia en l’ambi-
ent i quan els nostres creuaven el mig
camp i s’apropaven a l’àrea, el públic
vibrava, les ocasions de gol feien tre-
molar les grades i  quan  l’Abel va fer
la seva gran gesta, marcar un gol al
Barça, tothom va embogir oblidant els
9 gols dels il·lustres visitants. Cal a dir
que els barcelonistes van ser en tot
moment molt amables i considerats.
Sempre van tenir paraules d’ànim mos-
trant-se, en tot moment, molt atents
amb tothom.

Les lesions, el resultat i el robatori a
un vestidor no van poder aigualir la
festa i el toc final el va donar la
botifarrada. Allà ens vam trobar tots per
comentar les jugades i també per pla-
nificar properes gestes com ara jugar

amb els veterans de l’Espanyol... per
què no?

La meva família vol agrair a ASEM
Catalunya tota la feina feta per orga-
nitzar el partit de futbol, als veterans
per la seva noble actitud i a la Junta la
seva iniciativa que esperem no sigui la
última.

Lluís Garreta, Anna Maria Serra,
Sergi i Guillem

El proppassat 24 de maig, alumnes i
professorat de l’Institut Miquel
Tarradell de Barcelona vam tenir
l’oportunitat d’escoltar al nostre centre,
la Maria i l’Anna, treballadores socials
d’ASEM Catalunya, que van venir a
oferir-nos una xerrada sobre la seva
feina a l’Associació.  Ens van aportar
dosis d’optimisme i realisme, alhora.
Ens van acostar a la seva realitat
quotidiana, treballant amb i per a les
persones que pateixen alguna malaltia
neuromuscular, així com per a les seves
famílies.

Des de l’equip de professors de fu-
turs professionals Tècnics
Sòciosanitaris i Integradors Socials vo-
lem agrair la col·laboració d’ASEM
Catalunya, la seva disposició per for-
mar estudiants en pràctiques i les va-
luoses pautes d’actuació davant de si-
tuacions a les quals es troben abocades
les persones amb afectacions
neuromusculars. L’acompanyament en
la vida escolar o laboral; en el lleure o,
senzillament, en la  quotidianeïtat de
nens i grans d’ASEM ens ofereix tot un

CARTAS
camp de treball i un repte més  a asso-
lir, amb esforç i il·lusió.

 IES Taradell
Barcelona

Escribo esta carta para agradecerte a ti
en particular y en general a ASEM
Catalunya vuestra amable acogida y la
magnífica organización de la Jornada
de Steinert. Me gustó mucho la clara
orientación al enfermo de las charlas,
así como la manera de abordar los pro-
blemas y dificultades, de una forma rea-
lista y sin dramatismo. Intentando en-
focarlo desde el mejor punto de vista
con el énfasis en mejorar nuestra cali-
dad de vida y conocer mejor nuestra en-
fermedad.

De hecho, he aprendido más de
Steinert en este fin de semana que en
los 5 años que han pasado desde que
me la diagnosticaron. Me sorprendió
especialmente tu ponencia [«Las perso-
nas con Steinert y su encaje en los
baremos de dependencia»], ya que des-
conocía por completo que los enfermos
de Steinert tuviéramos unos rasgos de
personalidad comunes en los cuales me
vi claramente reflejado sino, mira lo que
he tardado en escribirte esta carta.

En definitiva, muchas gracias por
todo y espero que me mantengáis in-
formado de vuestras actividades,  en
especial de cualquier cosa relacionada
con Steinert. Un fuerte abrazo.

 Jose Mª Ormazabal
Bilbao

El partit de
futbol

ASEM-
Catalunya

Las jornadas
de Steinert
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Associació Catalana
de Malalties Neuromusculars

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

 asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com

Amb la col·laboració de:


