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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.

Como el tiempo transcurre a velocidad de crucero, el mes
de Noviembre lo tenemos casi aquí; y en este mes de no-
viembre tiene lugar el XXV Congreso de ASEM que orga-
nizamos desde ASEM Catalunya.

Es una gran satisfacción que se nos haya encomendado
el evento, pero a la vez es una gran responsabilidad y es-
toy convencido de que entre todos haremos un gran Con-
greso.

Tomando como referente el lema del Congreso “Vivir
el presente, pensar el futuro”, hemos elaborado un pro-
grama que abarca aspectos científicos, médicos y que hace
especial hincapié en aspectos sociales.

Comenzamos con la Semana de las Enfermedades
Neuromusculares; son varias jornadas dirigidas sobre todo
a especialistas de diferentes campos: necesitamos ser vi-
sibles a la hora de que alguien aplique soluciones.

Los ponentes de los aspectos médico-científicos son de
lo mejor que hay para que nos expliquen con claridad
nuestros diagnósticos y para hablarnos de la investiga-
ción sobre Enfermedades Neuromusulares a corto y largo
plazo.

Y por último, como ya sabemos las personas con Enfer-
medad Neuromuscular y nuestros allegados, lo difícil que
es nuestro día a día; vamos a intentar que salgamos del
Congreso con esperanza y con muchos conocimientos para
que este día a día sea más llevadero para todos.

Querría que no os considerárais invitados, sino partíci-
pes; ha de ser el Congreso en el que nos impliquemos la
máxima representatividad de la sociedad. Es nuestro fu-
turo, que tenemos que ir haciendo posible con el día a día.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya
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El CERMI i Telefónica Accesible han promogut la pu-
blicació l’estudi Derechos Humanos y Discapacidad en Es-
paña. Informe de Situación. Fundación ONCE 2007. Es
tracta d’un informe europeu que documenta la situació
real de les persones amb discapacitat des de l’òptica dels
Drets Humans a 14 països europeus: a més d’Espanya,
Alemanya, Armènia, Bulgària, Estònia, Finlàndia,
Grècia, Holanda, Irlanda, Polònia, Regne Unit, Rússia,
Sèrbia i Turquia. Segons els autors, l’informe entén i
aborda la discapacitat situant-la en l’àmbit de la digni-
tat i el valor de cada èsser humà i permet detectar aquells
camps en què s’ha de seguir aprofundint per assegurar
el gaudi de tots els drets humans per part de les perso-
nes amb discapacitat.

El document assegura que a Espanya s’estan donant
les primeres passes cap a un profund canvi en la forma
d’entendre la discapacitat ja que “comença a moure’s des
del model mèdic cap al model social, integrant, a més, la
perspectiva dels Drets Humans”. Així mateix, explica que
“el moviment associatiu del món de la discapacitat ha
desenvolupat i desenvolupa un paper fonamental en
l’avanç dels drets de les persones amb discapacitat”, que
a Espanya suposen el 9% de la població. Un 5% d’elles
són menors de 65 d’anys, mentre que les persones
d’aquesta o major edat supera el 32%. Continuant amb
les xifres, uns 50.000 nens menors de sis anys tenen limi-
tacions (2,2% de la població) i gairebé un 60% de la po-
blació amb discapacitat són dones. L’estudi afegeix que
uns 2,3 milions de persones tenen dificultats per realit-
zar les activitats de la vida diària.

L’estudi també parla de lleis, de com alguns dels drets

de les persones amb discapacitat poden ser limitats, con-
dicionats o exclosos (incapacitació, adopcions, jurats po-
pulars...) o com la LIONDAU (Llei d’Igualtat d’Oportu-
nitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal de les
persones amb discacapitat) ha d’assegurar l’accés a la in-
formació i a la comunicació.

Pel que fa a l’educació, el document localitza els se-
güents problemes: falta de formació dels professionals
que atenen els alumnes amb necessitats educatives espe-
cials, el nombre de centres accessibles és molt limitat i
insuficiència d’informació de les famílies sobre els recur-
sos i serveis que poden tenir a la seva disposició. El per-
centatge d’alumnes amb necessitats educatives especi-
als varia d’un 2,47% en primària, un 1,91% en secundà-
ria, un 0,1% en batxillerat, un 0,24% en cicles formatius i
un 0,06% en cicles formatius de grau superior. Només el
2% dels estudiants espanyols amb alguna discapacitat
accedeixen a la universitat. Un cop s’arriba al mercat la-
boral les xifres no són més positives: normalment no es
compleix la reserva del 2% de la plantilla per a persones
amb discapacitat a les empreses amb 50 o més treballa-
dors.

El document també fa una radiografia a la situació de
la salut, l’accessibilitat als transports públics, la cultura,
l’esport i l’oci i de les diferents polítiques dutes a terme
en matèria de discapacitat. Conclou que “des de la pers-
pectiva més genèrica de la societat, pot dir-se que exis-
teixen, des dels darrers anys, més grans nivells de
conscienciació i d’interés en temes de discapacitat tant
per part de les empreses privades, mitjans de
comunicació, universitats i d’altres entitats”.

Radiografia de la situació de les
persones amb discapacitat a Espanya
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El Congrés pren forma

ASEM-Catalunya ja té pràcticament enllestit el progra-
ma preliminar del 25è Congrés ASEM i de la primera Set-
mana de les Malalties Neuromusculars, que tindran lloc
el proper mes de novembre. L’associació l’ha enviat a tots
els socis i entitats i institucions interessades (hospitals,
universitats, etcètera) juntament amb una carta que els
convida a particiar en aquesta cita, que coincideix amb el
25è aniversari de la fundació de l’associació a Barcelona.
Per a ASEM-Catalunya es tracta d’un moment especial
que ha de suposar un abans i un després i per això està
abocant tots els seus esforços en l’esdeveniment.

Ja es coneix el nom d’algunes de les persones que for-
maran part del Comité d’Honor del Congrés. Es tracta
Maria Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del
Govern; Josep Montilla, president de la Generalitat; Ber-
nat Soria Escoma, ministre de Sanitat i Consum; Mercedes

Cabrera, ministra d’Educació, Política Social i Esports;
Amparo Valcarce, Secretària d’Estat de Política Social,
Famílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat;
Marina Geli, consellera de Salut; Carme Capdevila, con-
sellera d’Acció Social i Ciutadania; Jordi Hereu, alcalde
de Barcelona i Antoni Fogué Moya, president de la Di-
putació de Barcelona. El Comité Científic estarà format
pels doctors Adolf Pou, Josep Maria Busquets, Pura
Muñoz, Martí Pons, Pia Gallano, Montse Olivé, Josep
Maria Padrosa, Jaume Colomer, Anna Febrer, Conxita
Closa i Antoni Broggi, entre d’altres.

Els formularis d’inscripció al Congrés es poden trobar
a la pàgina web http://xxvcongresodeasem.org. Les per-
sones que tinguin qualsevol dubte es poden adreçar a la
Secretaria tècnica (93.210.05.65) o bé a ASEM-Catalunya
(93.274.49.83), l’entitat organitzadora.

Moment de la darrera reunió del comité organitzador.

I ja té cartell
La primera Setmana de les Malalties Neuromusculars i el

XXV Congrés d’ASEM ja tenen cartell que els il·lustri. Tam-
bé s’han enviat a les institucions perquè en facin difusió i

així fer del certamen el més multitudinari possible. El car-
tell és obra de Marta Castro, la guanyadora del concurs de
disseny organitzat tant per al logotip com per al cartell i la
imatge que il·lustrarà el programa. L’autora, veïna de Ter-
rassa, ha volgut representar com vivint el present no s’ha

de deixar de banda el fet de mirar al futur.
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Viernes 14 de noviembre

Recepción y acreditaciones al Congreso
CONFERENCIA INAUGURAL:
COMO GESTIONAR LA ESPERANZA
A cargo de: Dr. Marc Antoni Broggi, Vicepresidente del
Comité Consultivo de Bioética de Cataluña. Cirujano del
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

INAUGURACIÓN CONGRESO
CONFERENCIA: PRESENTE, PASADO Y FUTURO
DE LOS ENSAYOS TERAPÉUTICOS
A cargo de: Dr. Eugeni Mercuri, Istituto di
Neuropsichiatria Infantile. Universitá Católica Roma.

Sábado 15 de noviembre

MESA DE INVESTIGADORES
LA INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES EN ESPAÑA
LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN
ADULTOS
LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES INFAN-
TILES

Y... CONTINUAMOS VIVIENDO
Educación, políticas de empleo, sexualidad.

LAS EXPERIENCIA DE LOS GRUPOS
SOCIOTERAPÉUTICOS

Sesiones de los diferentes grupos

COMO AYUDAR A LAS FAMILIAS  DESDE LA ATEN-
CIÓN SANITARIA

Talleres simultáneos
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA INFANTIL
CUIDAR LA POSTURA DEL CUIDADOR EN LA MO-
VILIZACIÓN DEL PACIENTE Y TERAPIA OCUPACIO-
NAL
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN ADULTOS

CONFERENCIA DE CLAUSURA: VIVIR EL PRESEN-
TE, PENSAR EL FUTURO
Sra. Gemma Lienas, Escritora y Periodista.

ACTO DE CLAUSURA
Lectura de conclusiones. Lectura del manifiesto.
Declaración del Día de las Enfermedades
Neuromusculares.
Participan: Consejera de Bienestar Social, Diputada de
Bienestar Social, Sr. Ricard Gomà, Presidente de ASEM
Catalunya, Presidente de ASEM Cantabria y Presidenta
de la Federación ASEM.

CONCIERTO DE LA CORAL DE LA TMB

CENA XXV ANIVERSARIO

Domingo 16 de noviembre

Partido solidario entre ASEM Catalunya, Gramenet y
Veteranos del Español.
Concentración de Harley Davidson.

Lunes 10 de noviembre
URBANISMO ACCESIBLE
Coorganiza: Colegio de Arquitectos y ASEM Catalunya.

Martes 11 de noviembre
TRATO EN PRENSA DE LAS NOTICIAS MÉDICAS
Coorganiza: Colegio de Periodistas y ASEM Catalunya.

Miércoles 12 de noviembre
LA FISIOTERAPIA EN LAS PERSONAS CON ENFER-
MEDAD NEUROMUSCULAR
Coorganiza: Colegio de Fisioterapeutas y ASEM
Catalunya.

Jueves 13 de noviembre
LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS
CON ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR
Coorganiza: Universidad Pompeu Fabra, el Centro Pi i
Molist y ASEM Catalunya.

Viernes 14 de noviembre:
Reunión del Comité de Expertos
Reunión de profesionales de ASEM
Presentación del Manual para las Familias
Visita turística a Barcelona
Comida de trabajo de ASEM y los diferentes profesiona-
les y ponentes.

I SEMANA DE LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

XXV CONGRESO DE ASEM:
VIVIR EL PRESENTE, PENSAR EL FUTURO

Lo más destacado del XXV Congreso ASEM
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A data de 20 de maig unes 13.000 persones dependents
ja havien fet el seu Programa Individual d’Atenció (PIA),
segons dades del Departament d’Acció Social. Aquell
mes la Generalitat havia comptabilitzat un total de
72.738 sol·licituds rebudes, 46.698 valoracions i va abo-
nar 17 milions d’euros en prestacions (amb una presta-
ció mitjana per persona de 515 euros). Aquestes són les
principals xifres d’aplicació de la Llei de la dependèn-
cia a l’any d’inici del seu desplegament. En total, des
que el mes de desembre es van començar a pagar les
prestacions, el Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia ja ha abonat gairebé 50 milions d’euros. La conse-
llera Carme Capdevila ha explicat que enguany l’im-
port de les prestacions s’ha incrementat un 3,92%. Els
ajuts s’atorguen en funció del grau i nivell de depen-
dència així com dels ingressos de la persona dependent.
Acció Social i Ciutadania manté la prestació comple-
mentària per a les persones que vagin a una residència
i la seva renda sigui inferior als 1.486,9 euros mensuals.

El perfil
8 de cada 10 persones (el 79,22% de les valorades) que
han demanat acollir-se a la llei té més de 65 anys. Pel
que fa als PIA, el 72% de les persones a les quals ja se
l’ha fet romanen al seu domicili mentre que l’altre 28%
estan ingressades en un centre. La majoria d’aquestes
(92%) s’estan en un centre per a gent gran i el 8% res-
tant en un centre per a discapacitats. Acció Social i Ciu-
tadania calcula que aquest any es beneficiaran del sis-
tema unes 54.000 persones, una xifra que s’incrementa-
rà progressivament a mesura que s’incorporin al siste-
ma les persones amb menys dependència.

PIA
Pel que fa als Programes Individuals d’Atenció, a prin-
cipis de maig ja se n’havien fet 12.658, una xifra que
indica que un 30% dels PIA està dins de termini. Se-
gons la Generalitat, ara es fan tants PIA en una setmana
com abans en un mes. De seguir aquesta tendència, es

La Llei de Dependència
un any després

garantirà a l’estiu el compliment estricte dels terminis
que marca la Llei.

Incompatibilitats
Una de les novetats que s’incorpora enguany en el des-
plegament de la Llei a Catalunya és la garantia d’una
prestació mínima que en cap cas serà inferior al 25% de
l’import que li correspondria a la persona beneficiària.
Aquesta prestació mínima, això sí, serà incompatible
amb qualsevol altra prestació de servei. Del pagament
d’aquest ajut també s’exclouran aquelles persones a les
quals el PIA els surti negatiu ja que són els que actual-
ment gaudeixen d’un nivell de protecció més elevat.

Paral·lelament a l’aprovació de la prestació econòmica
mínima, el Departament també ha redefinit el règim
d’incompatibilitats entre les diferents prestacions
(www.gencat.cat/benestar). La posada en marxa la Llei
de dependència ha provocat algunes disfuncions en el
pas de l’actual Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS)
al nou Sistema Català d’Atenció a les Dependència
(SCAAD) que ara es corregeixen per evitar cap perjudi-
ci a les persones dependents.

L’assistent personal
La consellera Carme Capdevila també ha anunciat la
regulació de l’assistent personal, una iniciativa pione-
ra. El Departament d’Acció Social detallarà els requi-
sits que hauran de complir tant les persones beneficià-
ries com les que ofereixin el servei així com el perfil de
la prestació d’assistent personal. Així, a la prestació d’as-
sistent personal només podran accedir les persones amb
la màxima dependència i que desenvolupin activitats
regulars i contínues dins de l’àmbit educatiu i/o labo-
ral. El Departament ha definit dos tipus de servei que
prestarà l’assistent personal i els ha assignat la dotació
econòmica corresponent: acompanyament a activitats
laborals o educatives i suport personal i integració la-
boral o educativa.
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Foto de família amb la regidora Gemma Mumbrú.
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Las trabajadoras sociales de ASEM asistentes a la jornada.

El passat 6 de maig van visitar la nostra seu la
Regidora del districte de Sant Andreu, Sra. Gemma
Mumbrú; el Conseller de Gent Gran, Sr. Jordi Ca-
sares; el Conseller de Cultura, Sr. Enric Fernández;
el Cap Tècnic, Sr. Rafa Fernández, i el Cap de
Serveis Personals, Sr. Josep M. Queralt. Per part
d’ASEM Catalunya van participar l’equip tècnic i
els membres de Junta als quals els va ser possible
assistir. La trobada va ser summament cordial i
varem tenir l’oportunitat per exposar temes del
nostre interès i les diverses possibilitats de
col·laboració que es presenten.

Esmorzar amb la regidora
del districte de Sant Andreu

Asem Catalunya participó en el Simposium Internacio-
nal sobre Aspectos Psicosociales de las Enfermedades
Neuromusculares, organizado por la Universidad de
Deusto. En este simposium tuvimos la ocasión de com-
partir con los asistentes nuestra experiencia de los gru-
pos y pudimos transmitir la riqueza, la plenitud, la sa-
lud (una manera de vivir gozosa) que se vive en los gru-
pos. Y es que los grupos socioterapéuticos se constitu-
yen en un mecanismo de ayuda para las familias con
enfermedades neuromusculares. La posibilidad de ha-
blar y compartir las angustias, las dificultades, las es-
peranzas y las posibilidades ayuda a encarar la vida de
una manera más confortable. La posibilidad de cono-
cer a los otros, con los que nos reconocemos, ayuda a

enfrentar la vida de una manera más acompañada. La
posibilidad de disponer de un espacio en el que sentir-
se comprendido ayuda a encarar la vida de una manera
más reconfortable.

Los grupos socioterapéuticos en el marco de una en-
tidad como Asem Catalunya tiene unos beneficios tera-
péuticos para los miembros participantes, beneficios
para la entidad que los ampara, mediante el sentimien-
to de pertenencia, beneficios para la investigación, me-
diante la observación de la vida grupal; y facilita el co-
nocimiento de las características generales de las per-
sonas afectadas por enfermedades neuromusculares.

María Ramos

Los grupos
socioterapéuticos

ASEM-Catalunya participa en un simposium de la Universidad de Deusto
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Millorar el desenvolupament cognitiu, físic, emocio-
nal i social i tractar els desordres de moviment a través
dels cavalls. Aquest és l’objectiu de la Fundació Priva-
da Don Caballo, una entitat sense ànim de lucre espe-
cialitzada en activitats terapèutiques dirigides a per-
sones amb algun tipus de discapacitat, física o mental.
El centre assegura que a través de la teràpia amb ca-
valls s’arriba a incrementar les habilitats de les activi-
tats quotidianes i alhora afavorir el temps de lleure.
Tot, mitjançant un equip de professionals especialit-
zats relacionats amb la psicologia i la fisioteràpia i ca-
valls especialments entrenats.

D’altra banda, el centre de dia de la Fundació, situa-
da a Vilanova del Vallès, ofereix un servei diürn d’aten-
ció personalitzada de dilluns a divendres. Els objec-
tius principals són afavorir el manteniment de l’auto-
nomia personal, el suport familiar, integració, acollida
i convivència i engegar programes i activitats per fo-
mentar les relacions interpersonals. Per aconseguir-ho
s’organitzen activitats a l’aire lliure i d’aula i es fomen-
ta el contacte amb els animals de granja i la jardineria.
El centre de dia disposa de 25 places.

Teràpia amb cavalls

El servei de teràpia ocupacional Els Xiprers
de Sabadell ofereix de dilluns a divendres
diferents activitats. Encara hi ha algunes
places vacants per participar en els tallers
de manipuació de productes, horta i jardi-
neria, manualitats, musicoteràpia, activi-
tats esportives com gimnàstica i natació,
excursions, passejos i d’altres activitats
lúdiques. El preu és de 350 euros i inclou el
servei ocupacional –de dilluns a divendres
durant tot l’any amb l’excepció dels 15 pri-
mers dies del mes d’agost–, els dinars, sor-
tides d’esplai els dies festius (tant entre
setmana com els caps de setmana i durant
les vacances), el transport diari al centre
ocupacional i la natació (opcional).

Serveis de teràpia
ocupacional

La Fundació Privada Don Caballo es troba a Vilanova del Vallès

La teràpia amb cavalls incrementa les habilitats, segons el centre.

La Generalitat ha obert una nova convocatòria del Programa
d’Ajudes d’Atenció Social a Persones amb Discapacitat
(PUAs). Les sol·licituds es poden presentar a les dependènci-
es del Departament d’Acció Social i Ciutadania fins al 30 de
setembre. Les condicions per poder accedir-hi són les següents:
tenir residència legal a Catalunya, un grau de disminució igual
o superior al 33% acreditat abans dels 65 anys, no poder rebre
serveis similars i no poder beneficiar-se d’ajudes i prestaci-
ons econòmiques de la mateixa naturalesa, abast i finalitat.

Les ajudes es concedeixen per a mobilitat i transport (com
adquisisió o adaptació del vehicle o per accedir a determinats
serveis), per a l’autonomia personal i comunicació amb les
persones amb discapacitat (dormitori, posicionament, higie-
ne personal i activitats de la vida diària, entre d’altres) i per a
tractaments. El catàleg d’ajudes es pot consultar a la pàgina
web www.gencat.cat/benestar/icass/cataleg_PUA.pdf.
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○
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Ja es poden sol·licitar
els ajuts dels PUA’s
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ASEM-Catalunya va participar el passat 5 de juny en la
taula rodona “Malaltia neuromuscular, la possibilitat
malgrat la malaltia”, que es va celebrar a l’Auditori Can
Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet. La trobada
va servir per donar a conèixer l’associació a una ciutat
on té una vintena de socis.

La gerent d’ASEM-Catalunya, María Ramos, va ser
l’encarregada d’obrir la sessió amb un ampli resum de
l’objectiu de l’entitat (la millora de la qualitat de vida de
les persones afectades per una malaltia neuromuscular)
amb una descripció del què són i suposen aquest tipus
de patologies. Va assegurar que ASEM-Catalunya ja és
un centre de referència tant per als professionals com per

a les persones que són diagnosticades. Ramos també va
explicar les diferents eines que l’associació posa a dispo-
sició dels socis, com els grups socioterapèutics, amb una
mitjana mensual de 90 participants.

Per part seva, el president d’ASEM-Catalunya, Juan
José Moro, va classificar les diferents malalties per velo-
citats: des de la primera, que afecta els més petits, fins a
la tercera, amb una progressió més lenta. Moro va asse-
gurar que la situació actual no és positiva, perquè hi ha
manca d’inversió i d’investigació sobre les malalties mi-
noritàries però es va mostrar esperançat: «No valorem el
que tenim, ens perdem buscant grans coses i no gaudim
de les petites».

La darrera de les intervencions va ser la del doctor
José Antonio Tous, que ja ha col·laborat en diverses
ocasions amb ASEM-Catalunya i que va fer una pro-
posta: «No parlar només de malalties sinó també de
les persones que les tenen, que no estan soles». El
metge de família i professor creu que la professió
mèdica té dos objectius. El primer, curar, investigar i
prevenir les malalties; el segon, i més important,
l’alleugeriment del patiment.

L’acte va finalitzar amb una representació del grup
de teatre d’ASEM-Catalunya, en què els seus mem-
bres van emocionar el públic assistent –més d’un cen-
tenar de persones– amb la seva expressió corporal.

ASEM-Catalunya, a Santa Coloma

L’associació es va
presentar a la ciutat, on
té una vintena de socis,
amb la voluntat d’estar
present a tot el territori L’acte es va celebrar el passat 5 de juny.

Moment de la representació del grup de teatre.
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Durant el Saló Avante es va presentar la publicació “Tu-
risme Accessible. Guia de bones pràctiques a
Catalunya”, un recull dels productes i destinacions tu-
rístiques catalanes que reuneixen les millors condici-
ons per ser promocionades entre el col·lectiu de turis-
tes amb mobilitat reduïda. La guia s’ha editat també
en versió braile, i en cd d’àudio, i es pot consultar a
www.turismeperatothom.com.

La guia presenta 19 zones, territoris o rutes turísti-
ques de Catalunya, que sumen una oferta turística més
adaptada i amb un nivell més alt d’accessibilitat: Vall
de Boí, Val d’Aran, Pallars Sobirà, Seu d’Urgell, La Mo-

lina-La Cerdanya, Lleida, Camprodon, La Garrotxa, la
Ruta Dalí, Costa Brava-Alt Empordà, Vic-Osona, Cos-
ta Brava-Baix Empordà, Barcelona, Montserrat, Mares-
me, Ruta del Císter, Garraf-Sitges, Costa Daurada i
Delta de l’Ebre.

La guia ofereix informació detallada de l’oferta tu-
rística de cadascuna d’aquestes destinacions –allotja-
ment, platges, espais naturals, monuments, museus,
restaurants, etc.– i en destaca allò que diferencia
Catalunya d’altres destinacions turístiques. També hi
ha un apartat especial referit al transport i un directori
específic dels allotjaments de cada destinació.

ASEM-Catalunya
a la Fira Avante

Durant els dies 4, 5 i 6 de juny s’ha
celebrat a Barcelona, al Recinte Gran
Via de la Fira, l’AVANTE, el 1r. Saló
per a l’Autonomia Personal i la Qua-
litat de Vida. Aquest saló pretén ser
un espai de trobada per als fabricants
i distribuïdors d’ajudes tècniques,
però també molt més: la seva inten-
ció és servir d’aixopluc a totes aque-
lles empreses i institucions que tre-
ballen per millorar la qualitat de vida
de les persones amb dependència i/
o discapacitat.

El dia 5, ASEM Catalunya va ser
present a la Fira AVANTE represen-
tada pel seu president Juan José Moro
Viñuelas. La visita va servir per con-
tactar amb diferents empreses i
institucions del sector, moltes de les
quals tindran el seu espai de col·-
laboració durant el proper XXV Con-
grés ASEM que tindrà lloc a Barcelo-
na els dies 14 i 15 de novembre
d’aquest any.

Així, vàrem aprofitar l’avinentesa
per parlar amb el Sr. Josep Muñoz,
Cap de l’Oficina de Gestió de la In-
formació i Processos Interns de l’Àrea
de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona. Igualment, vàrem tenir un
moment per xerrar amb el reconegut
arquitecte Sr. Enric Rovira-Beleta, de
la mà del qual va sorgir la possibili-
tat de co-organitzar amb el Col·legi
d’Arquitectes una conferència sobre
Urbanisme adaptat que obrirà, el 10
de novembre, la Setmana de les Ma-
lalties Neuromusculars.

Durant el recorregut per la Fira,
vàrem tenir un moment també per
xerrar amb la Sra. Imma Playà, ge-
rent de la Fundació Agrupació Mú-

tua, que ha mostrat la seva disposi-
ció ha col·laborar amb el XXV Con-
grés ASEM.

Un altre moment important de la
visita va ser contactar amb diferents
empreses del sector de les Ajudes
Tècniques, moltes de les quals han
expressat el seu interès en tenir una
presència en la zona d’exposició del
Congrés. En aquest mateix sentit,
vàrem aprofitar la trobada per donar
a conèixer la feina feta fins ara al vol-
tant del XXV Congrés: el cartell ofi-

cial del Congrés va ser visible per
primer cop en un acte oficial al Saló
AVANTE.

En resum, una jornada profitosa
per veure les novetats que el sector
pot aportar, i per generar i renovar
contactes de cara al XXV Congrés
d’ASEM, fita cada cop més propera.
Caldrà esperar que aquesta iniciati-
va tingui continuïtat i vagi en línia
ascendent per cobrir les necessitats i
interessos d’uns sectors socials cada
cop més importants i rellevants.

Moment de la
trobada amb
Imma Playà,

la gerent
d’Agrupació

Mútua

Per Jesús Mir
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El passat dia 18 de maig, amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de les Famílies, ASEM Catalunya va
organitzar per tercera vegada una Trobada de Famílies.
Aquest cop, l’activitat escollida va ser una sortida al Zoo
de Barcelona. Durant aquesta data, els socis i els seus
familiars van poder gaudir d’un dia d’esbarjo obert a tots
aquells que hi volguessin participar. Per afavorir la
màxima participació, ASEM Catalunya va convidar a tots
els socis i familiars, fent-se càrrec de l’import de l’entrada
al recinte. Així mateix, l’Associació va regalar a tots els
assistents una gorra amb el distintiu d’ASEM. Durant tot
el dia es van poder veure les flamants gorres grogues
passejar-se pel recinte del Zoo.

La jornada, ori-
entada sobretot a
les famílies amb
nens, va començar
a les 10 h. al recin-
te del Parc de la
Ciutadella. Allà,
els socis d’ASEM
Catalunya van po-
der gaudir de les
activitats que la
Secretaria de Polí-
tiques Familiars i
Drets de Ciutada-

Trobada de Famílies al Zoo

nia, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, va organitzar sota el lema I la
teva com és?, que volia reivindicar els diferents models
de família que hi ha avui en dia.

Després d’aquest aperitiu de caire festiu, i de la foto de
rigor amb tots els participants, vàrem entrar al Zoo amb
l’esperit d’aventura que cal per a una activitat així. Allà,
tots vam gaudir de la visió dels diferents animals que hi
són presents, però segurament són els més menuts els
que van passar-ho d’allò més bé en poder veure de prop
aquells animals que només han pogut posar davant els
ulls a través del cinema o la televisió.

A l’hora de dinar, alguns van escollir les diferents zo-
nes de pícnic de que disposa la instal·lació municipal
mentre d’altres van preferir assegurar taula i cadira re-
servant al Restaurant La Granja, de l’interior del recinte.
Allà vàrem poder gaudir d’un catering que incloïa ama-
nida catalana, pollastre a la brasa i pastís de xocolata.

El temps ens va acompanyar durant tota la jornada, i
excepte un petit plugim quasi imperceptible cap el tard,
el dia es va mantenir assolellat i calorós. Tot va ajudar a
que aquesta Tercera Trobada de Famílies d’ASEM
Catalunya fos un èxit. Més de 70 persones van gaudir
d’aquest dia de joia i de festa en comú. Fins l’any vinent!

Jesús Mir
Adjunt a gerència d’ASEM-Catalunya

L’any 1994 les Nacions
Unides van establir el
15 de maig com a Dia
Internacional de les
Famílies i des
d’aleshores arreu del
món se celebra
l’efemèride amb caire
festiu i reivindicatiu

Foto de família en el moment de l’entrada al Zoo. Moment del dinar.

Asem Catalunya celebra el Dia de les Famílies amb una
sortida multitudinària al Zoo de Barcelona
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El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Ge-
neralitat ha obert la convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a l’adaptació o accessibilitat de l’habitatge
per a persones amb discapacitat. Les persones interes-
sades que compleixin els requisits (discapacitat igual
o superior al 33%, que superin el barem de mobilitat
reduïda, amb uns ingressos que no superin en 4 vega-
des l’indicador de renda de suficiència de Catalunya

del 2007 i que no s’hagi beneficiat de cap ajut per al
mateix concepte durant els cinc anys anteriors) tenen
temps per fer la sol·licitud fins al pròxim 30 de setem-
bre. L’habitatge objecte ha de ser l’habitual i, per tant,
cal que la persona amb discapacitat hi estigui empa-
dronada. Se subvencionaran les actuacions d’accés a
l’habitatge i a l’interior. Les sol·licituds es poden acon-
seguir a través d’ASEM Catalunya, a les dependències
del Departament d’Acció Social i Ciutadania o a través
de la pàgina web www.gencat.cat/benestar/serveis/
tramits/impresos/disminucio/index.htm.

El CERMI demana el 6% de la reserva
d’habitatges per a discapacitats

També proposa ampliar
la reserva a associacions o

fundacions no lucratives
que promoguin la vida

autònoma de les persones

El Comité Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI) ha demanat al govern central que
pugi del 3% al 6% la reserva d’habitatges accessibles en
favor de les persones amb discapacitat. Per aconseguir-
ho, proposa modificar la Llei 13/1982 d’Integració Soci-
al dels Minusvàlids per a que en els projectes d’habitat-
ges de protecció oficial i de promoció pública el percen-
tatge del 6% sigui el mínim legal per a tot el país, que
podria ser elevat per les comunitats autònomes. El
CERMI també proposa que es precisi què s’entén per
habitatge assequible, que al seu entendre és aquell que

pot ser habitat per persones amb discapacitat en condi-
cions de normalitat, utilització, seguretat i comoditat. Així
mateix, l’organisme proposa ampliar la reserva actual
pensada només per a persones individuals per a que es
pugui estendre també a associacions o fundacions inte-
grades en el sector no lucratiu de la discapacitat. Asse-
gura que així s’estendria la reserva a persones jurídiques
sempre que aquestes destinin els habitatges a usos soci-
als de promoció de la vida autònoma com habitatges tu-
telats, compartits, de suport i projectes de vida indepen-
dent de persones amb discapacitat.

Els ajuts de la GeneralitatEls ajuts de la Generalitat
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Quina és l’actual situació de les as-
sociacions a Catalunya?
Les 3.000 entitats amb les que tenim
relació es troben en un moment im-
portant de desenvolupament de les
seves activitats i en un moment que
es caracteritza per la creació de fede-
racions d’entitats, a diferents nivells.
Potser el paradigma de tot plegat és
la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya, que està fent un
treball de representativitat i de pro-
moció de la qualitat del treball
d’aquestes entitats. Un altre aspecte
referent i clau és tot el treball cap a la
Llei del Voluntariat. Crec que el reco-
neixement a través d’una llei del tre-
ball voluntari ha de ser un aspecte
important en el desenvolupament de
l’associativisme en els propers anys a
Catalunya. El moment actual és
esperançador perquè a nivell legisla-
tiu i de reglamentació es creen uns
fonaments importants. D’altra banda,
es fan passos cap a una vertebració
més important de tot el moviment
associatiu, i també s’està conjuminant
la recerca de recursos de l’administra-
ció pública amb la recerca del suport
dels sectors privats.

Creu que va en augment la col·-

laboració del sector privat amb les
entitats?
Ja veurem com evoluciona tot a partir
d’aquest moment delicat de l’econo-
mia. Fins a avui la inversió del sector
privat ha estat anant en augment cap
a les entitats de voluntariat i les asso-
ciacions en general. Però el sector pri-
vat també demana la vertebració i un
treball solvent i qualitativament im-
portant. Segons les dades que tenim
ja estan participant amb moltes enti-
tats, de diferents maneres i amb dife-
rents tipologies de recursos, però sí
que en els darrers anys s’ha notat el
pes específic de l’increment de la col·-
laboració del sector privat.

L’administració pot intervenir d’al-
guna manera en que aquesta tendèn-
cia a l’alça vagi encara a més?
Des de l’Administració hi col·laborem,
com sempre, però cada departament
té unes entitats concretes que li són
referents. Hauríem de distingir entre
les diferents tipologies d’entitats. A
cada nivell hi ha interlocucions dife-
rents, i diverses empreses amb les se-
ves prioritats. Estem en la bona línia.
En l’últim Pla Nacional de l’Associa-
cionisme i  el Voluntariat aprovat, que
es va acordar amb els sectors socials,

«El moment actual és esperançador
per a les associacions»

hi van haver taules específiques de
participació del sector privat. I això és
el que se’ns demanava des del sector
privat: objectius clars, programes
clars, i treball en conjunt,
interdepartamental i interassociatiu.
Si nosaltres volem arribar a aquest sec-
tor, són passes que hem de fer des de
les administracions públiques i des de
les mateixes entitats.

Veu factible que sigui la Generali-
tat, i no el govern central, qui gestio-
ni el 0’7% d’IRPF de manera que
també se’n puguin beneficiar les as-
sociacions més petites?
Seria desitjable i de fet així s’ha de-
manat en diferents ocasions. La rique-
sa i la diversitat associativa que hi ha
a Catalunya no hi és a cap altre lloc
de l’Estat. Hi ha condicionants per
accedir a aquests fons de l’Estat i això
provoca que moltes entitats de
Catalunya no hi puguin accedir. No-
més les que estan vertebrades a nivell
estatal poden gaudir-ne i em sembla
una situació injusta que no reflecteix
les necessitats socials de la realitat as-
sociativa que hi ha a Catalunya. En
Govern de la Generalitat treballarà en
aquest sentit. Veurem si en un futur
això es pot aconseguir.

Josep Maria Civis, Secretari
d’Acció Ciutadana del

Departament de Governació i
Administracions Públiques
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En nombroses ocasions s’associa de forma exclusiva el
paper del logopeda al tractament de patologies vincula-
des al món de la infantesa. El cert és que l’àmbit d’actua-
ció d’aquest professional és molt més ampli. La seva in-
tervenció està dirigida a l’abordatge de la prevenció, di-
agnòstic i tractament de les afectacions que alteren la
comunicació (llenguatge, parla i veu), així com els pro-
blemes de deglució, tant del nen com de l’adult.

El llenguatge és la capacitat de la persona per enten-
dre i expressar pensaments, sentiments, coneixements...
La parla és la competència per expressar verbalment el
llenguatge d’una manera clara i ben pronunciada i la veu
és la qualitat del so en que es produeix la parla.

Les malalties neuromusculars poden en un moment
determinat de la seva evolució afectar els mecanismes
fisiològics que intervenen en els processos de la parla i
de la veu, i també de la deglució. Fonamentalment s’al-
tera la musculatura lingual, del paladar, de la faringe, de
la laringe, de la cara i del coll entre d’altres. Les conse-
qüències més habituals són una disminució de la quali-
tat de la veu i de la intel·ligibilitat de la parla (disàrtria) ,
així com dificultats en el procés de deglució (disfagia).

Per tal de cercar la màxima efectivitat terapèutica, sem-
pre s’hauria de contemplar la intervenció del logopeda
dins d’un marc de treball interdisciplinari amb la resta
de professionals implicats en el procés assistencial.

El logopeda orientarà les seves actuacions vers als se-
güents objectius generals:

1. Conèixer el cas des de l’òptica de cadascun dels di-
ferents professionals implicats per tal de tenir una visió
integral.

2. Avaluar el grau d’afectació de la funcionalitat dels
mecanismes de la parla i de la deglució.

3. Dissenyar un programa de treball adaptat a les pos-
sibilitats de la persona. En tot moment la intervenció es-
tarà orientada a la potenciació de les funcionalitats exis-
tents i a la introducció d’estratègies compensatòries per
a aquelles funcionalitats que, de forma irreversible, s’han
perdut.

4. Formar els familiars en les tècniques logopèdiques
adients per garantir la continuïtat i manteniment dels
aprenentatges adquirits.

5. Donar a la família pautes d’actuació en educació
sanitària.

Segons les necessitats de cada persona els objectius
específics que es treballen en les sessions amb el logopeda
són:

Alteracions de la parla i de la qualitat de la veu
Objectiu: millorar la claredat i la intel·ligibilitat del

missatge: Aprendre les tècniques per l’autorelaxació, ins-
taurar el patró postural correcte per l’acte de parlar, op-
timitzar la capacitat respiratòria i el correcte aprofitament
de l’aire per parlar, ajustar la tonificació adequada de la
musculatura bucofonatòria: llavis, llengua, vel de pala-
dar, laringe... Millorar l’articulació dels diferents sons,
treballar la prosòdia: capacitat per variar l’entonació se-
gons la intencionalitat del missatge i optimitzar les qua-
litats acústiques de la veu: volum, to, timbre i intensitat.

Sistemes de comunicació augmentatius o alternatius
a la parla

Objectiu: augmentar l’eficàcia del procés de comuni-
cació en els casos en que les alteracions orgàniques són
tan severes que dificulten i fins i tot impossibiliten la co-
municació a través de la parla: introduir ajudes tècniques
complementaries a la parla per augmentar l’eficàcia del
procés de comunicació i implantar sistemes de comuni-
cació alternatius a la parla.

Alteracions en el procés de deglució
Objectiu: aconseguir una deglució segura i eficaç i pre-

venir les broncoaspiracions (falses vies): informar i pren-
dre consciència de les etapes del procés de deglució, ins-
taurar el patró postural adequat que faciliti l’acte de de-
glutir, treballar la respiració i el control de la saliva, opti-
mitzar la funcionalitat del òrgans implicats en el procés
de deglució, aplicar mesures compensatòries adaptades
a la situació de cada persona i del seu entorn, implantar
les maniobres facilitadores de la deglució adequades en
cada cas i treballar amb aliments de diferents consistèn-
cies: sòlid, semi-sòlid i líquid.

És important tenir en compte que la intervenció de la
logopèdia està indicada tant en la fase inicial d’aparició
dels símptomes, com en períodes més avançats on les
alteracions estiguin més instaurades. Aquest professio-
nal sempre podrà donar les pautes adients en cada cas.

Elena Pujol. Pedagoga i Logopeda
Fundació Espai Salut

Paper de la logopèdia en el procés
assistencial dels pacients amb
malalties neuromusculars
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ASEM Catalunya ha establert contactes amb diferents empreses que
oferiran algun tipus de descompte o tracte específic als seus associats
que s’identifiquin com a tals. Així, per exemple, l’empresa Clínica
del Automóvil (tallers a Montmany, 11 i Pare Claret, 510 de Barce-
lona, web www.clinicadelautomovil.net) oferirà als socis d’ASEM
un tracte preferent en tots el serveis que presta d’adaptació de
vehicles, així com en el servei post-venda (itv, correccions, etc). Per
la seva part, la fisioteràpia TKARB (seu a Riu de l’Or, 35 de Barce-
lona, web www.tkarbfisioterapia.com) oferirà a tots els seus clients
que s’identifiquin com a socis d’ASEM un 10% de descompte en
els seus serveis.

Totes dues empreses han confirmat la seva presència en l’espai
d’exposició del XXV Congrés que tindrà lloc al mes de novembre.

ASEM-Catalunya ha establert contactes amb
empreses de serveis en favor dels seus socis

El projecte «Germans a l’aigua» té com objectiu treballar amb els ger-
mans d’infants amb malaltia neuromuscular d’edat compreses entre 6 i
15 anys tot el que comporta conviure amb una patologia d’aquestes
característiques. El taller de germans, però, vol fer-se a partir de l’es-
port, particularment de les activitats dins del mitjà aquàtic, acompa-
nyat de una sessió mensual de suport dirigida per un psicòleg i una
treballadora social.

Les activitats en el mitjà aquàtic, d’una periodicitat setmanal, les re-
alitzaran de forma conjunta infants amb malaltia neuromuscular i els
seus germans, mentre que les sessions de suport seran dirigides als ger-
mans.

Tots sabem que la pràctica esportiva no només aporta beneficis físics
sinó que està demostrat que en té molts d’altres: psicològics, socials, de
relació... És per aquest motiu que pensem que és beneficiós perquè d’una
banda potenciem les relacions d’igualtat entre els germans i d’altra banda
poden obrir i facilitar les sessions de suport, per tal de treballar el pati-
ment, les angoixes i sobretot cercar les oportunitats i les potencialitats
dels nostres infants.

Totes aquelles famílies que estiguin interessades en participar en el
projecte es poden posar en contacte amb la treballadora social de l’enti-
tat als telèfons: 93 274 49 83 ó 93 346 90 59 o via e-mail: asem-
catalunya@telefonica.net o asemcatalunya@telefonica.net.

Aquest projecte es realitzarà amb el suport de la Fundació Claror.

Durant aquest trimestre diversos
estudiants han vingut a ASEM

Catalunya per conèixer les malalti-
es neuromusculars i quina és la

nostra tasca com a associació.
El fet que futurs professionals

vinguin a la nostra entitat és sense
dubte un reconeixement al nostre

treball així com una garantia de
que els professionals del futur co-
neixeran millor les particularitats
de les malalties neuromusculars i
millorarà l’atenció que rebem per
part d’ells. Els estudiants que han
vingut a ASEM Catalunya han es-

tat de diverses branques: futurs
integradors socials de l’institut

politècnic Sant Ignasi Sarrià, futu-
res professionals de l’àmbit social

que fan un curs de formació a la
Creu Roja i futures treballadores

socials les quals han fet un
practicum d’investigació sobre la

relació de les persones i la treballa-
dora social en la primera trobada.

Des d’aquí també volem donar
les gràcies a tots els socis i sòcies

que han fet possible aquestes tro-
bades.

Primer taller de germans
de l’associació

Asem Catalunya,
centre de referència per

a futurs professionals

Per Anna Ferrer
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El passat 19 de juny va finalitzar el Curs d’Informàtica
que ASEM organitzà per quart any consecutiu. Aquest
curs s’ha centrat bàsicament en un coneixement suficient
sobre les eines de treball del paquet Office, concretament
amb els programes Word, Excel i Acces. Així mateix, s’ha
treballat la utilització dels programes de gestió de correu
electrònic (Outlook Express i Outlook) i, finalment, els
alumnes s’han introduït en el món dels blogs amb la
creació del propi blog de cadascun d’ells.

Durant el curs, els alumnes han demostrat el nivell de
coneixements adquirits, amb la realització de diferents
projectes de treball, entre ells, el disseny i realització d’un
punt de llibre inspirat en la celebració del XXV Congrés
ASEM que tindrà lloc el proper mes de novembre.

El dia 17 de juny, en la darrera setmana del Curs, els
alumnes van participar en un itinerari sobre Fonts

Ja ha acabat el quart Curs
d’Informàtica d’ASEM Catalunya

Els alumnes han
aprofitat la darrera

setmana per fer una
visita al Cibernàrium
i van participar en un

itinerari sobre fonts
d’informació a internet

d’Informació a Internet organitzat pel Cibernàrium del
Fòrum Tecnològic Barcelona Nord. Aquest itinerari va
servir també per a que els alumnes realitzessin una breu
visita a les instal·lacions del Cibernàrium. Tots els
alumnes van coincidir en considerar l’experiència força
profitosa i van quedar amb ganes de repetir-la de cara a
properes ocasions.

Finalment, el dia 18 es va celebrar al mateix espai que
havia servit de marc al curs, l’Escola Pont Dragó de Bar-
celona, una petita festa de comiat per al curs. Durant la
celebració tots els alumnes es van mostrar amb ganes de
continuar millorant i treballant la seva preparació
informàtica. Fins al curs que ve!

Jesús Mir
Professor del curs d’informàtica

Els alumnes, durant la festa de comiat.
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La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Asso-
ciació per a la Vida Independent han ideat el Centre de
Vida Independent, un pis controlat mitjançant un ordi-
nador que està situat al Passeig de la Vall d’Hebró de
Barcelona. La computadora  s’activa a través d’un joystick
especial, la veu o els moviments del cap de l’inquilí. L’ob-
jectiu és millorar l’autonomia i la qualitat de vida de les
persones en situació de dependència o discapacitat tot
promovent l’ús i el desenvolupament de noves tecnolo-
gies i ajudes tècniques.

El Centre de Vida Independent (CVI), impulsat per
MUTUAM i Mutual Mèdica, és un nou espai creat per

oferir una assistència
integral a persones
amb discapacitat i a
les persones grans.
Per aconseguir-ho, el
Centre reprodueix un
habitatge real total-
ment accessible i
domotitzat, on els
usuaris podran tenir
accés a les ajudes tèc-
niques i tecnològiques
més avançades, i en el
qual un equip multi-

disciplinari fa un diagnòstic personalitzat dels elements
més adequats per minimitzar la dependència de les per-
sones, amb l’ajuda dels investigadors de la UPC. El Cen-
tre està dividit entre l’àrea d’habitatge, la d’atenció per-
sonalitzada i de tècnica i de serveis. Disposa, entre d’al-
tres elements, de cuina domotitzada (en la que es pot re-
gular l’alçada dels fogons o de la taula de planxar), una
zona d’estar i de treball equipada amb material
ergonòmic, un llit regulable i bany complet amb banyera
o bé un de més reduït amb dutxa i lavabo.

La Universitat disposarà d’un laboratori de recerca al
Centre, en el qual, i a través de la Càtedra d’Accessibili-
tat de la UPC, els investigadors de la Politècnica podran
adaptar els elements a les necessitats particulars dels
usuaris, validar prototips i noves tecnologies desenvo-
lupades a la Politècnica per facilitar les activitats quoti-
dianes i, a partir de necessitats detectades, iniciar nous
projectes de recerca.

La UPC també ha estudiat quines són les últimes tec-
nologies per condicionar aquest espai en un habitatge
digital accessible; és a dir, per augmentar la independèn-
cia de les persones amb discapacitats i/o grans. Aquest
laboratori permetrà que el Centre de Vida Independent
sigui un referent en recerca, desenvolupament i innova-
ció, així com en la validació de productes de suport i la
tecnologia aplicada a les persones dependents.

Els fogons de la cuina es poden regular a l’alçada desitjada.

Centre de Vida Independent a Barcelona

Ha estat impulsat per la UPC i  l’Associació de Vida Independent

El centre, que està
controlat per un
ordinador, pretén
oferir assistència
integral i millorar
la qualitat de vida
de les persones
dependents
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Aquest mes de juliol arrenca el programa Turismo y
termalismo 2008 de la Confederació Espanyola de Per-
sones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE).
Fins al desembre, l’organisme ha organitzat 34 destina-
cions dins del programa Imserso adreçades a les perso-
nes majors de 16 anys amb un grau de discapacitat física
o orgànica igual o superior al 33%.

Per al juliol hi ha programades sortides a Múrcia,
Almeria, La Coruña, Orense, Lleida, Mallora i Tenerife
però fins a finals d’any s’han previst d’altres escapades
com les de Tarragona i Granada a l’agost; Astúries, Las
Palmas (setembre), un circuit per la Itàlia clàssica,

Nou programa Turisme
i termalisme 2008

Benidorm, Huelva (octubre) i Cadis (desembre), entre
d’altres.

Les persones interessades en viatjar en aquesta con-
vocatòria han d’omplir una sol·licitud amb les seves da-
des i les característiques personals que ha d’anar acom-
panyada de les fotocòpies del certificat de minusvalia,
del DNI i del títol de família nombrosa, si és el cas. Els
documents s’han d’enviar a COCEMFE-Departamento
de Vacaciones. C/Eugenio Salazar, 2. 28002. Madrid o al
correu electrònic vacaciones@cocemfe.es. La sol·licitud
s’ha de formalitzar amb dos mesos d’antelació a la data
de sortida.

La Ruta del Ferro es troba a la comarca del Ripollès.

Una distància de 9,23 quilòmetres, dificultat mit-
jana, amb un desnivell de 10 metres. Tot, en dues
hores. Aquestes són les característiques de la Via
Verda Ruta del Ferro i del Carbó, un recorregut
senyalitzat que es pot fer en cadira de rodes.

Es tracta d’un traçat linial entre Sant Joan de
les Abadesses i Ripoll que transcorre per l’antic
recorregut del ferrocarril que transportava pas-
satgers i ferro extret de les mines d’Ogassa. Es
troba pavimentat i esdevé un passeig còmode i
agradable. La Ruta, paral·lela al riu Ter, passa per
camps de cultiu, prats de pastura i boscos de ri-
bera. L’excursió, a més, es pot aprofitar per visi-
tar alguns dels monuments romànics més impor-
tants del Principat vinculats als orígens de
Catalunya, com els monestirs de Santa Maria de
Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses.

És recomanable anar acompanyat de persones
expertes i portar la medicació i roba adequada.

La Ruta del Ferro en cadira de rodes
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Senders més accessibles

Si parlem de senders, de senders homologats, cal pensar
que  són itineraris dissenyats per poder visitar llocs con-
siderats d’interès paisatgístic, cultural, turístic, històric
o social. Senyalitzats amb marques, és difícil extraviar-
se i permeten a la persona gaudir del paisatge, d’activi-
tats com la fotografia, el dibuix o diferents pràctiques
esportives.

El nivell d’exigència dependrà de la condició física de
la persona. Tanmateix, els desnivells i les condicions del
terreny, les inclemències del temps, així com les ajudes
mecàniques i humanes, són factors claus que permetran
un bon desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat
que es vulgui dur a terme.

�Cal pensar, però, que els senders homologats per de-
finició són accessibles i teòricament tots els hem de po-
der gaudir, però el cert és que la majoria presenten bar-
reres en les seves infraestructures d’accés i insuficiències
en la informació sobre els desnivells, zones de descans,
amplada i ombres, el tipus de sòl, el pas dels rius i tan-
ques, etc.

�Actualment, i amb la finalitat de donar resposta a un
número cada cop més creixent de població, en la qual
també estan incloses persones amb discapacitats i gent
gran, han sorgit un seguit d’empreses que adapten (bar-
reres 0) trams d’alguns senders.

Comença així a donar-se resposta a una demanda, i
això és bo, però jo em pregunto: a quin cost? I no parlo
de cost econòmic, parlo d’importar l’asfalt al bosc o a la
muntanya amb la pretesa raó que tothom hi pugui anar.

No caiguem en el parany de creure que tots hem de
poder anar a qualsevol lloc i que aquest dret ens atorga
un altre que es destrossar la naturalesa.

No em mal interpreteu, part de la meva activitat és
l’adaptació de senders i en el meu pensament hi són les
persones amb discapacitats i la gent gran, i el que desitjo
és que puguin gaudir de la muntanya com jo ho faig;
però jo arribo allà on puc i m’agrada trobar la muntanya,
el bosc, tal com és.

Per una altra banda conèixer els inconvenients, les di-
ficultats, en poques paraules: estar ben informat d’allà
on pretens anar, evita riscos innecessaris però sobretot et
dona la capacitat d’escollir. Si parlem de persones amb
dificultats de qualsevol mena la desinformació ens por-
ta, quasi sempre, a no emprendre una sortida.

Així doncs, informació, accessibilitat i respecte a la
natura haurà de ser el trinomi que presideixi qualsevol
actuació. L’esforç de pensar, la voluntat de consensuar i
la generositat d’ampliar al màxim les ofertes hauria de
ser l’exigència que qualse-
vol administració s’hauria
d’imposar o el que s’hau-
ria d’exigir a través de les
associacions.

No oblido que tot ple-
gat requereix diners. Di-
ners per fer, diners per
mantenir. Però, sobretot,
diners per integrar.

La integració, en una
societat rica en valors,
abasta tot el que envolta la
persona i gaudir de la na-
tura n’és també una part
important.

Per Anna Maria Lloveras Moreno
Fisioterapeuta de tkarb Fisioteràpia
i Tècnica en Senders Adaptats per la FEM
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Agenda d’activitats d’oci per als propers mesos

AgostJuliol Setembre
Cocemfe

Viatges:
· Torrevieja (Alacant). De l’1 al 10 d’agost. Hotel Cabo
Cervera. Preu: 210 euros. O del 5 al 14 de novembre per 160
euros.
· Los Cristianos (Tenerife). Del 6 al 15 d’agost o del 19 al 26
d’agost. Hotel Mar y Sol. Preu: 275 euros.
· Salou. De l’11 al 17 d’agost. Hotel Velvedere. Preu: 200
euros. També del 17 al 26 d’agost per 275 euros.
· La Manga del Mar Menor (Múrcia). Del 22 al 31 d’agost.
Hotel Sol Galua. Preu: 300 euros.
· Almuñécar (Granada). Del 27 d’agost al 30 de setembre.
Aparthotel Turismo Tropical. Preu: 200 euros. També de l’11
al 20 de setembre per 225 euros.
· Viella (Val d’Aran). Del 21 al 31 d’agost (260 euros) o de
l’1 al 10 de setembre (235 euros). Aparthotel El Refugio de
Arán.
· Lamuño (Asturias). Del 5 al 14 de setembre. Apartamentos
la Regatina. Preu: 375 euros.
· El Prat de Llobregat. Del 8 al 19 de setembre. Albergue
Delta del Llobregat. Pre: 170 euros.
· Lanzarote. Del 6 al 14 de setembre. Hotel Beatriz Playa.
Preu: 280 euros.
· Torremolinos. Del 16 al 25 de setembre. Hotel Sol Príncipe.
Preu: 240 euros.
· Palma Nova (Mallorca). Del 18 al 27 de setembre. Resi-
dencial Voranova. Preu: 260 euros. També del 21 al 30 d’oc-
tubre per 220 euros.
· Circuit Itàlia clàssica. De l’1 a l’11 d’octubre o de l’11 al 21
d’octubre. Niza, Venecia, Florencia, Roma. Preu: 515 euros.

Federació ECOM

· Associació Ajuda afectats cardiopaties infantils de Catalunya: Colònies de natura a Collserola. Del
28 de juliol al 4 d’agost. 100 euros.
· Fundació Nexe. Colònies d’estiu a Vilanova de Sau: del 21 al 25 de juliol. 330 euros. / Cap de
setmana de respir a Cerdanyola: 27 i 28 de setembre. 125 euros.
· Associació de Diabètics de Catalunya. Colònies a Sant Celoni. Del 13 al 20 de juliol. 310 euros socis
i 410 no socis. / Colònies a Santa Margarida de Montbui del 20 al 29 de juliol pel mateix preu.
· Esclat. Casal d’estiu a Barcelona. De l’1 al 25 de juliol.
· ACAH. Colònies d’estiu a Sant Andreu Salou. Del 10 al 17 d’agost.
· ASPACE. Programa de vacances temàtiques d’estiu en casa de colònies. Del 28 de juliol al 4 d’agost
o del 5 al 12 d’agost. / Programa de vacances d’estiu inclusives. Del 2 al 9 d’agost.
· AVAN. Colònies a Banyoles de l’1 al 7 de setembre. 350 euros. / Convivències a Penyíscola. Del 28
de setembre al 4 d’octubre. 310 euros.
· MATA. Viatge a Salou. Del 16 al 23 d’agost. Preu: 760 euros.
· Frater.  Casa de colònies a Sant Andreu de Salou. De l’1 al 9 d’agost.
· Predif.  Sevilla del 25 al 31 d’agost. 270 euros. / Vacances a Granada del 14 al 23 de setembre. 210
euros.
· Viatges Itinerari. Nova York i Washington. Del 5 al 15 d’agost.

Federació ASEM
· Setmana de Respir Familiar ASEM 2008.
Del 29 de juny al 6 de juliol a la casa de
colònies La Cinglera de Vilanova de Sau.

Fundació ACELL
· Vacances d’estiu per a autònoms,
semiautònoms, gent gran i grup d’assistits:
Mataró, Mazarrón, Montalivet, Mallorca,
Canet, Estèguel, Llanes i Banyoles. Sorti-
des al juliol i a l’agost.

· Curs de monitors/es. Del 27 d’agost al 10 de
setembre. C/ Llàstics, 2. Barcelona. Preu: 181
euros (121 per als membres de l’Esplai).
· Curs de directors. Del 27 d’agost al 10 de se-
tembre. C/ Llàstics, 2. Barcelona. Preu: 181
euros (121 per als membres de l’Esplai).

L’Esplai

Comkedem
· Comkedem. Colònies d’estiu al Pantà de Sau.
Del 20 al 27 de juliol. 450 euros.
· Viatge per a joves a Futuroscope. Del 16 al 24
d’agost. 900 euros.



ASEM Catalunya
22

   Lligam - Juliol de 2.008

Llegué un día de febrero de mucho sol, por supuesto es-
taba en Barcelona, y he pasado cuatro meses intensivos
durante los que he aprendido más de lo que imaginaba.
Cuatro meses que han pasado demasiado rápido. Recuer-
do una calle con naranjos, y dentro la oficina con todo el
equipo con quien he aprendido cada día un poco más,
siempre con una sonrisa. He podido ver como funciona-
ba una asociación: sus necesidades, sus acciones a favor
de los miembros, para ayudarlos, facilitar sus vidas. Fue
una experiencia humana y profesional.

He encontrado los enfermos, sus familias y sus ami-
gos, durante los grupos socio terapéuticos. He participa-
do en la preparación del XXV congreso, he hecho las so-
licitudes de subvenciones, contestado a las llamadas te-
lefónicas... Me parece que he aprendido más que en cin-
cos años de facultad. He visto que las sesiones terapéuti-
cas son muy útiles, las personas hablan de sus proble-
mas comparten sus angustias y sus momentos de felici-
dad, se ayudan a buscar soluciones. Hay tantas emocio-
nes, se motivan, se dan ánimos.

Tengo muchos recuerdos como el teatro en la confe-
rencia de Santa Coloma, que me ha encantado, una re-
presentación conmovedora, que enseña a la gente que
en el arte no hay diferencia, todo el mundo puede expre-
sarse con su cuerpo.

La asociación da la oportunidad a esta gente de poder
encontrarse en un lugar que es suyo, las reuniones les
permiten darse cuenta de lo que esta pasando.

Las historias de cada personas ayudan a los otros. Las
reuniones dan confianza y fuerza para afrontar cada día.

Me parece que hay tantas cosas que podemos hacer,
que tenemos que hacer para facilitar la vida cotidiana,
para que puedan vivir como todo el mundo, acceder a
todos los lugares (cine, universidad) para que tengan las
mismas oportunidades de disfrutar de la vida, sin más
complicaciones de las que ya tienen.

Me he dado cuenta de todas la posibilidades, todas
las cosas buenas que la vida ofrece deben poder aprove-
charse sin tener angustia por hacerlo. La gente comparte
sus miedos, sus angustias, preocupaciones, hay también
mucho humor y amor durante estos grupos socio tera-
péuticos. Hay mucha solidaridad entre ellos, mucho apo-
yo. Se motivan, se animan, el grupo les permite liberarse
de sus temores, contestar a sus preguntas, expresar sus
dudas. Que fuerza tienen estos niños, estas mujeres y
hombres, estos padres, tienen tanto amor, afrontan la vida
con inteligencia.

Hemos hablado de diferentes temas durante los gru-
pos: el anuncio del diagnóstico, educar niños con la en-
fermedad, poner limites, diferenciar lo que pertenece a
la crisis de adolescencia y lo que es del handicap, cuales
son las ayudas financieras para discapacidad o cuales son
los derechos de las personas con discapacidad. El traba-
jo puede ser un buena manera de crear relaciones socia-
les con la sociedad, contacto con la sociedad, sentirse útil,
el miedo de caer en la calle, la necesidad de moverse te-
ner una actividad regulada, mantener contacto con los
otros (a través de la asociación también y el trabajo o otras
actividades...); la dificultad por los padres de hablar con
sus hijos del futuro, cómo va a evolucionar la enferme-
dad... o el dolor de los padres de querer siempre hacer
más y mejor para sus niños.

Quiero dar las gracias a Maria, Ana, Carmen, Neus,
Eli, Jesús («The dream team») y el presidente Juanjo, por
acogerme  y enseñarme su trabajo, como funciona la aso-
ciación, por su paciencia conmigo y su amistad.

Muchas gracias. Es una de mis mejores experiencias,
por primera vez en mi vida puedo ver lo que quiero ha-
cer.

Marion Davaud
Voluntaria

Memoria
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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

Seguint amb els comentaris sobre la
posada en marxa de l’anomenada
“Llei de dependencia”, que ve a ésser
complementada per la Llei dels
Serveis Socials de Catalunya:

Des de l’entrada en vigor, l’any
2007, al nostre districte s’han evaluat
fins a data de març 1.308 persones
(1.064 de grau III, 164 de grau II i 59
de grau I, més 21 no dependents) i
fins a aquesta data només s’han
valorat 963 PIAs (Pla Individual
d’Actuació) de les persones que
viuen a domicilis particulars i que
tenen reconeguda l’evaluació de
Grau III nivell II (un 62%). A totes
aquestes persones, per continuar fent
vida en família els han assignat una
quantia econòmica perquè llurs
familiars o el personal que contractin
continuin com a cuidadors. Dita
quantia econòmica ascendeix a un
promig d’uns 450 euros mensuals i,
si han d’ingressar a una residència
privada (no hi ha suficients de pu-
bliques) uns 700 euros de mitjana. Pel
que fa al nostre barri d’Horta i
rodalies, d’un total de 220 sol·licituds
al CSSB s’han elaborat uns 74 PIAs
de persones que viuen al seu
domicili.

Aquestes són les xifres que tenim

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Opinión

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El pasado 18 de mayo tuvo lugar un
encuentro de familias de afectados
por enfermedades neuromusculares,
pertenecientes a la asociación ASEM-
Catalunya. El lugar escogido fue el
Zoo de Barcelona. Era la primera vez
que asistía con mi familia a un even-

al dia d’avui que ens indiquen un
gran retard per al Grau III, i això que
encara no han començat les del Grau
II. La quantia de les prestacions és en
alguns casos ridícula (hi ha de 233
euros) i a més se’ls descompten les
prestacions econòmiques que podien
percebre fins ara (Ordre ASG/433/
2007 del 23/11/07), com fill a càrrec,
PUAS, etc.

Amb tot això volem fer constar el
gran desencís de la tan esperada Llei
de Serveis Socials, panacea d’un estat
del Benestar que ens han volgut
vendre els polítics. Des del primer
moment vam dir que faltaven
equipaments, recursos humans i
dotació econòmica i que s’havien de
“posar les piles”. Fins avui així estem.
En seguirem parlant i estarem en
contacte.

Juan Termes i Roig
Soci i membre de la Junta

to de este tipo y me pareció magnífi-
co, no sólo por el ambiente tan aco-
gedor que desde el primer momento
al encontramos en todos los directa-
mente afectados, sino por la primo-
rosa organización que ASEM desple-
gó en esta ocasión.

Una gorra amarilla de la asocia-
ción servía de salvoconducto a afec-
tados y familiares para poder entrar
gratuitamente al recinto. La organi-
zación se preocupó de contactar con
unos profesionales que grabaron
unas escenas del encuentro y más
tarde teníamos mesa reservada en el
comedor del ZOO para los que qui-
sieran comer allí. Otros optamos por
las zonas de pícnic, en nuestro caso
por tratarse de un bebé que todavía
no podemos adaptar al horario de los
mayores.

Tuvimos todos la ocasión de ha-
blar de nuestros comunes problemas
y de esta forma ayudarnos a afron-
tar las diferentes vicisitudes que el
convivir con un afectado de una en-
fermedad neuromuscular conlleva.
Fue una jornada inolvidable que es-
peramos y deseamos se vuelva a ce-
lebrar. Desearía agradecer a ASEM-
Catalunya (presidente, gerente, di-
rectivos y personal de asistencia so-
cial) la magnífica organización y el
cariñoso apoyo que nos brindaron.
Sin duda sin ellos sería imposible rea-
lizar nada semejante.

¡¡¡Muchas gracias ASEM!!!

Alberto Gorriz
Socio

Encuentro de
Familias

A l’entorn de
la llei de
dependència
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