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Un nuevo verano ha comenzado y está cercano el mes de
agosto con el que queda semiparalizado el tejido producti-
vo del país. Pero es necesario para que las personas que han
tenido la suerte de mantener el puesto de trabajo puedan
gozar de vacaciones. Después, viene el último trimestre del
año que retomaremos con la misma ilusión de siempre y en
el que trabajaremos duro para organizar la II Semana de las
Personas con Enfermedades Neuromusculares, con la inten-
ción de que sean unas Jornadas interesantes para nuestro
colectivo.

En Asem Catalunya hacer visible nuestro trabajo es ele-
mental y por ello mantenemos entrevistas con representan-
tes de las administraciones públicas y privadas que nos ata-
ñen directamente. La finalidad de estas entrevistas es doble;
por un lado, mostrar la labor realizada y la prevista por ha-
cer, y a la vez tantear la capacidad para conseguir subven-
ciones. Hasta ahora, en todos los encuentros han sido recep-
tivos y se nos ha asegurado el mejor trato posible, pero hay
que tener en cuenta que se priorizará la ayuda a los bancos
de alimentos, pues el número de personas que acuden a los
comedores sociales han crecido numerosamente. A la con-
clusión que llegamos es que a pesar de las buenas intencio-
nes, vamos a sufrir una rebaja en el importe de las subven-
ciones, y éste es nuestro mayor medio de subsistencia.

En Asem Catalunya hemos hecho un estudio profundo
de nuestra situación y no hemos recortado ninguno de los
servicios prestados. Si queremos seguir en esta línea nuestra
gestión debe pasar de ser excelente a ser de matrícula de
honor, y además los socios deberán implicarse más, apor-
tando ideas. Hemos de conseguir que la crisis nos afecte lo
menos posible.

    Las entidades como Asem Catalunya no son culpables
de esta crisis tan denigrante, y como tal no deberíamos car-
gar con el peso de ésta. Somos una entidad prestadora de
servicios, de servicios que debería prestar la Administración
y lo hacemos sin ánimo de lucro monetario. Atendemos a
un número considerable de familias que se quedarían
desprotegidas; pero igual de grave o más sería precarizar el
tejido asociativo de Catalunya; todos coincidiremos en que
la riqueza humana de este país tiene mucho que ver con la
función que desarrollamos estas entidades.

    Deseo buenas vacaciones.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya
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Un grup d’impulsors de la DFEH-Europe, un projecte
per a l’establiment de la Distrofia Facio Escápulo Hume-
ral a Europa, va visitar el passat mes de maig Barcelona
per reunir-se amb membres d’ASEM Catalunya. Com a
resultat d’aquesta trobada, es van plantejar tot un seguit
de propostes: que l’associació entrés a formar part de la
federació de facio a nivell europeu per estar informats
sobre les investigacions que es duen a terme i també
col·laborar amb ells; començar a treballar a nivell
europeu, és a dir, l’obertura de l’entitat a Europa, també
per obrir una nova línia de subvencions, les europees; i
crear una xarxa de contactes amb persones afectades i
professionals. La reunió també va servir per donar a
conèixer l’entitat (els seus objectius, les diferents línies
d’intervenció, etc), però també van poder participar en
un dels grups socioterapèutics d’ASEM Catalunya,
concretament el de Facio.

Aquesta associació, amb seu a Montpellier, pretén fer
«despegar» la DFEH-Europa, formada per organitzacions
nacionals, que formaran un junta supervisora. Els seus
impulsors creuen que l’entitat és necessària perquè la
unió de les diferents associacions fa la força per poder
estimular i desenvolupar programes d’investigació

conjunts, crear una base de dades centralitzada de tots
els projectes i investigacions; aconseguir noves vies de
finançament i compartir els coneixements.

També va participar-hi Manuel Cabral, president de
la Federació de Facio a nivell europeu. Aquesta federació
sobretot dedica els seus esforços a la investigació de la
malaltia, que és una de les que menys s’investiga, segons
va dir. Ara, des de la seu de Montpellier s’està portant a
terme un assaig terapèutic amb unes 50 persones aplicant
a la meitat una medicació i a l’altre «placebo» per veure
els resultats.

Durant la trobada es van
plantejar propostes com

entrar a formar part de la
federació de facio a nivell
europeu i crear una xarxa

de contacte amb els afectats

Trobada d’ASEM Catalunya amb
l’associació Amis FSH-Europe

Les entitats van poder intercanviar impressions.
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El Servei Català de la Salut ja té enllestit l’esborrany de
la Guia de pràctica clínica sobre rehabilitació respiratòria
ambulatòria i domiciliària. Segons la Generalitat, hi havia
la necessitat clínica d’una guia d’aquest tipus, ja que les
malalties de l’aparell respiratori són un dels grups de
patologies que produeixen una morbimortalitat més ele-
vada en el nostre entorn. Deixant de banda el càncer de
pulmó, són la tercera causa de mortalitat a Catalunya,
només per darrera de les malalties del sistema circulatori
i els tumors.

Entre les malalties que provoquen una important
morbilitat i que poden beneficiar-se del tractament de
rehabilitació respiratòria, tot i que en algunes d’elles no
hi ha suficient evidència de la seva eficàcia, cita les
malalties neuromusculars (MNRM), que afecten alguna
part de la denominada unitat motora, entenent com a tal
el conjunt de la neurona motora de la medul·la espinal,
els seus axons (nervis perifèrics), la placa neuromuscular
i les fibres musculars innervades per la neurona motora.
Com a conseqüència, els pacients poden presentar
símptomes i complicacions respiratòries, que fins i tot
poden causar la mort. Fonamentalment poden provocar
l’acumulació de secrecions i la dificultat per expulsar-
les, afavorint les infeccions, però també pot aparèixer un
fracàs de la bomba ventilatòria amb necessitat de suport
ventilatori invasiu o no. Destaca l’esclerosi lateral
amiotròfica (ELA), les distròfies musculars (malalties de
Steinert i de Duchenne, entre altres), les miopaties (la
miastènia, les miopaties d’inclusió i altres) i l’esclerosi
múltiple (EM).

Per a aquestes afectacions, explica, la Rehabilitació
Respiratòria (RHR) inclou un conjunt de tècniques de les
quals es disposa d’evidència recent que aportan beneficis
en alguns tipus de malaltia respiratòria crònica, amb un
alt nivell d’evidència científica. A més de les millores
clíniques i funcionals, la RHR aporta les bases per pro-
vocar canvis en els hàbits de vida dels malalts,
fonamentalment promovent i afavorint l’increment de
l’activitat física en el dia a dia.

Els beneficis de la RHR se centren sobretot en la
reducció dels símptomes, l’increment en la capacitat
d’esforç i la millora en la qualitat de vida relacionada
amb la salut. També s’ha demostrat una millora en els
aspectes psicosocials així com una reducció en les
despeses sanitàries, fonamentalment per la disminució
del nombre d’aguditzacions i hospitalitzacions.

La inclusió l’any 2006 de la RHR en la cartera de serveis
de rehabilitació ambulatòria i domiciliària a Catalunya
va suposar ampliar substancialment l’àmbit assistencial
en què s’estava aplicant la RHR. Així, ha passat de fer-se
només en determinats hospitals, a ser aplicada per
professionals d’un ampli ventall de centres, tant
hospitalaris com extrahospitalaris de tot el territori de
Catalunya.

Aquests canvis en l’àmbit assistencial d’aplicació fan
pensar que la RHR es pot estar utilitzant de manera
diferent depenent del territori i de l’entorn assistencial,
tot i no disposar de mesures directes de variabilitat de la
pràctica clínica.

En la publicació «Els processos assistencials en
rehabilitació» un grup d’experts va definir, per consens,
els criteris d’indicació de rehabilitació respiratòria per a
diverses malalties respiratòries i neuromusculars. La
present guia parteix d’aquelles patologies i criteris i les
amplia, tot incloent algunes de noves. Un dels grups

El llibre ‘Ventilación
invasiva en pediatria’
arriba a la segona edició
Alberto Medina (Hospital Universitario Central de
Asturias), Martí Pons (Hospital de Sant Joan de
Déu de Barcelona) i Federico Martinón-Torres
(Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela) són els autors del llibre Ventilación
No Invasiva en Pediatría, que ja ha arribat a la segona
edició. Recopila en 187 pàgines 23 articles de 46
autors, tots ells especialistes en la matèria a cen-
tres hospitalaris de tot l’Estat espanyol. Els
continguts van des de la història dels mètodes no
invasius de ajuda a la ventilació fins als aspectes
ètics, passant per les indicacions i
contraindicacions, els respiradors, les cures
d’enfermeria, la sedació, la metodología de la
invasió domiciliària en nens o la fisioteràpia
respiratòria, entre molts d’altres.

Esborrany de la Guia de pràctica clí
rehabilitació respiratòria ambulatòr
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inclosos és el dels pacients amb malaltia neuromuscular
que presenten símptomes respiratoris, fonamentalment
dispnea, tos i expectoració amb dificultat d’expectorar
i/o una alteració de la funció pulmonar: FVC < 50%
PImax i PEmax < 50% del valor de referència i/o pic flux
de la tos <250 l/s.

La guia cobrirà l’assistència que donen els
professionals dels equips de rehabilitació tant en
modalitat ambulatòria com domiciliària. En el context
d’aquesta GPC, la modalitat ambulatòria consisteix en
la realització de les activitats de RHR en centres
hospitalaris i extrahospitalaris a pacients que no estan
en règim d’internament. La modalitat domiciliària
consisteix en la realització de les activitats de RHR en el
domicili del o la pacient.

La guia també recollirà aspectes que requereixen
col·laboració entre els equips de rehabilitació hospitalaris
i extrahospitalaris, la resta d’atenció especialitzada,
l’atenció primària i l’atenció sociosanitària.

Els objectius

1. Disminuir la variabilitat de la pràctica clínica en
l’aplicació de la rehabilitació respiratòria ambulatòria i
domiciliària en l’àmbit del CatSalut.

2. Millorar les habilitats dels professionals sanitaris
implicats en la rehabilitació respiratòria, en l’avaluació
del malalt, en l’aplicació de les tècniques incloses en els
components de la RHR i en la determinació del lloc idoni
d’aplicació.

3. Aportar coneixements als pacients per ajudar-los a
prendre decisions útils relatives a la seva condició, tant
de la malaltia, com del tractament i d’hàbits de vida sa-
ludables i pautes d’exercici.

4. Aportar informació i consell perquè l’entorn
sociofamiliar pugui participar millor en el procés
d’atenció del pacient.

5. Avaluar l’evidència de l’eficàcia/efectivitat de la RHR
en determinades condicions: bronquiolitis; cirurgia
resectiva pulmonar; asma bronquial; deformitats de la
caixa toràcica, malaltia intersticial o hipertensió
pulmonar.

L’objectiu general és proporcionar directrius als
professionals de la salut per aplicar la rehabilitació
respiratòria en les modalitats ambulatòria i domiciliària.

Procés assistencial

La GPC abordarà les mesures d’avaluació del malalt i els
components i tècniques de la RHR. Es revisaran els
mètodes estandarditzats de mesura i avaluació dels
símptomes, de la funció respiratòria, de la capacitat
d’esforç i de la qualitat de vida relacionada amb la salut
(QVRS).

Els components de la RHR que es revisaran són:
l’educació sanitària, la fisioteràpia respiratòria,
l’entrenament muscular d’extremitats tant superiors com
inferiors i dels músculs respiratoris, les estratègies
d’estalvi d’energia i el control de la nutrició. En cadascun
d’aquests components caldrà especificar el tipus de
tècnica a aplicar, la freqüència de la intervenció i la durada
del programa, així com l’eventual necessitat de suport
amb oxigen o ventilació mecànica no invasiva.

La GPC farà també recomanacions respecte del lloc
d’aplicació de programes de RHR (centre hospitalari,
extrahospitalari o domicili del pacient) en funció de la
patologia, la gravetat dels pacients i del tipus de tècniques
a aplicar, tot tenint en compte criteris d’eficàcia/
efectivitat i seguretat.

ínica sobre
ria i domiciliària
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El servicio de Terapia Ocupacional en
Asem Catalunya se organiza en dos
vías de actuación con el objetivo fi-
nal de mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas por una enfer-
medad neuromuscular.

1. Atención individualizada
2. Trabajo en equipo

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

El servicio de terapia ocupacional
individualizada se realiza en el do-
micilio de los socios de Asem
Catalunya, donde se lleva a cabo:

· Valoración de la situación: es la
primera toma de contacto con el so-
cio, donde se recogen las necesida-
des específicas de cada caso

· Tratamiento Postural: resulta fun-
damental conseguir una buena higie-
ne postural, para prevenir úlceras
por presión, dolores musculares
(contracturas) y deformidades
(escoliosis), reducir las alteraciones
respiratorias, mejorar la respiración
y prevenir problemas de deglución,
mejorar la comodidad de la persona,
su estabilidad, su relación con el en-
torno.

· Mantenimiento Funcional: el ob-
jetivo es proteger el capital muscu-
lar, promoviendo el máximo de con-
fort físico, psíquico y social. Se  tra-
baja el tono muscular, la fuerza, la
amplitud de movimiento y la elasti-
cidad, para  mejorar el equilibrio y la
deambulación, facilitando patrones
para mejorar la marcha y evitar las
caídas o minimizar las consecuencias
de éstas.

· Reeducación de las AVDs: para

mejorar la autonomía e independen-
cia de la persona (peinarse, comer, ir
al WC, caminar, higiene, etc..)

· Asesoramiento de las ayudas téc-
nicas y adaptaciones del hogar: infor-
mación a los socios y a la familia so-
bre las ayudas técnicas y ortesis exis-
tente, valorando los beneficios de su
utilización. Por otra parte resulta
imprescindible el asesoramiento y
seguimiento de las adaptaciones que
se realizan en el hogar, con el fin de
eliminar barreras arquitectónicas.

· Información y formación: a los
socios, familias, cuidadores y profe-
sionales facilitando nuevas pautas de
conducta, adaptando el medio y re-
solviendo problemas, que permitan
una acción integral y conjunta en be-
neficio del usuario y las familias.
Por ejemplo las transferencias.

Normas de Uso del Servicio

El objetivo de este programa es po-
der ofrecer esta atención a todos
nuestros socios. La derivación al ser-
vicio de terapia ocupacional se reali-
za por dos vías:

1. El equipo técnico de Asem
Catalunya detecta las necesidades y
se propone a la persona afectada la
intervención del Terapeuta Ocupa-
cional.

2. El socio solicita el servicio del
Terapeuta ocupacional.

En primer lugar se hace una visita
domiciliaria, en la que se realizara
una valoración. Se inicia, si es nece-
sario, un tratamiento en Terapia Ocu-
pacional. Tendrá una duración de 6
sesiones como máximo, después de
las cuales se volverá a revisar el caso
y valorará en el equipo técnico las

posibilidades y la necesidad de con-
tinuar o no el tratamiento.

Todos los casos serán revisados
cumplido un plazo de 9 meses, a no
ser que haya alguna petición de re-
visión durante este periodo.

La evaluación se realizará de ma-
nera continua durante el proceso de
intervención.

Los beneficiarios del servicio de
Terapia Ocupacional a domicilio de-
berán pagar un importe de 1 euro por
sesión domiciliaria, siguiendo crite-
rios de otros servicios prestados por
Asem Catalunya a domicilio, como
por ejemplo el programa VAVI.

La duración de las sesiones a do-
micilio será de una hora como máxi-
mo.

Todo el proceso estarà tutelado y
consensuado en las reuniones sema-
nales del equipo técnico, como se
hace con todos los servicios y actua-
ciones de la entidad, que competen
al equipo de profesionales.

 TRABAJO EN EQUIPO

1. Realización de proyectos: encami-
nados a aumentar y mejorar la cali-
dad de vida de las personas afecta-
das por enfermedad neuromuscular

2. Formación: talleres de formación
a familiares, usuarios, cuidadores y
otros profesionales. En este sentido,
se están organizando unas sesiones
formativas para el próximo curso.

3. Información/Divulgación: por lo
tanto la tarea de divulgación es fun-
damental, participando en congre-
sos, el Lligam, actos de la entidad,
etcètera.

Terapia Ocupacional en Asem Catalunya

Por José Luis Martín, Terapeuta Ocupacional de la entidad
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L’Auditori de la Torre Agbar de Barcelona va acollir l’11
de juny passat la jornada Famílies que cuiden, i ASEM
Catalunya va ser-hi present a través de la treballadora
social de l’associació, Lídia Verger, i les asistents
personals, Concepción Aumedes i Mª Eugenia García. La
Jornada, organitzada per la Xarxa de Suport a Famílies
Cuidadores, va ser un espai de reflexió i sensibilització
entorn a una realitat que afecta més d’un 10% de la
població adulta de la ciutat de Barcelona.

Es van presentar els resultats de l’estudi elaborat per
l’Agència de Salut Pública de Barcelona sobre «La salut
dels qui conviuen amb persones que tenen necessitats
especials d’atenció o dependència a Barcelona” i es van
recollir reflexions i propostes sobre com s’ha d’abordar
el suport a les famílies cuidadores en una taula rodona.

Algunes de les conclusions posades sobre la taula van
ser les següents: conviure amb una persona que té
necessitats d’atenció o dependència s’associa a un estat
de salut percebut més dolent, un risc més elevat de

problemes de salut mental i més consum de psicofàrmacs;
hi ha desigualtats de gènere, ja que la proporció de do-
nes que s’encarreguen de la cura és molt superior a la
d’homes, i és més freqüent entre les persones de menys
nivell econòmic. També es va parlar de la necessitat de
donar més visibilitat i reconèixer la tasca de la persona
cuidadora, que normalment és una dona amb
dependència econòmica, i que veu afectada la seva salut,
autonomia i el benestar emocional; i de conscienciar la
societat sobre la seva realitat, no considerada fins ara.

L’estudi, engegat l’any 2006 a partir d’enquestes, ha
definit quines són les persones cuidadores, s’han detectat
les seves necessitats, i si es cobreixen o no, i cap a on ha
d’anar el suport a aquestes persones. Es va parlar tant de
la necessitat de parlar dels seus sentiments (angoixa,
empipament), el model d’atenció (l’ecològic té en compte
la persona en el seu entorn), el circuit d’atenció familiar
o els diferents programes posats en marxa des del
departament de Salut de la Generalitat.

El 10,5% de la població adulta de Barcelona conviu amb una persona
 que té necessitats especials d’atenció o dependència.

En el 22% dels casos, les persones amb necessitat manifesten ser elles mateixes
les responsables principals de la seva cura. La proporció de dones cuidadores

és molt superior a la d’homes.

La convivència amb persones que tenen necessitats especials d’atenció
o dependència és menys freqüent entre les persones amb més nivell d’estudis.
Sobretot es dóna entre persones de classes més desfavorides.

Els majors de 24 anys tenen un estat de salut pitjor si conviuen
 amb algú en situació de dependència o que té necessitats especials. La

freqüència de trastorns depressius és superior, i l’estat de salut mental, pitjor.

El consum de psicofàrmacs és superior entre les persones
 que conviuen amb algú en situació de dependència. Es redueixen
les hores de son, sobretot en les dones de classes més desfavorides.

Cuidar els que cuiden
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La Generalitat ha impulsat, a través
de la Secretaria de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació, qua-
tre projectes de promoció de l’ús de
les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) entre els col·-
lectius de persones amb discapacitat
física i psíquica. En conjunt, Gover-
nació ha subvencionat amb 215.084
euros diferents iniciatives que han de
servir per millorar les capacitats
d’aquests col·lectius per accedir a les
TIC i, d’aquesta manera, afavorir la
seva integració social i incrementar
les seves oportunitats.

Els quatre projectes subvencionats
han estat impulsats per quatre enti-
tats sense afany de lucre: l’Associa-
ció Provincial de Paràlisi Cerebral de
Tarragona ha desenvolupat un pro-
grama per controlar el punter del ra-
tolí amb moviments del cap. La Fun-
dació Ave Maria de Sitges ha desen-
volupat un programa d’estimulació
cerebral i sensorial per a persones
amb discapacitats. La Fundació TCM
Audiovisual i la Fundació Maresme
han promogut un portal amb contin-
guts per a nens amb necessitats edu-
catives especials. I la Federació de
Persones Sordes de Catalunya ha

potenciat el portal Webvisual per fa-
cilitar la comprensió de continguts
audiovisuals mitjançant la llengua de
signes catalana.

Amb aquests projectes, el Depar-
tament de Governació i Administra-
cions Públiques impulsa l’ús de les
tecnologies de la informació i la co-
municació entre el col·lectiu amb
discapacitats físiques i psíquiques. A

Foment de les noves tecnologies

Demostració d’un dels programes impulsats.

Acció Social i Ciutadania ha destinat 2,1 milions d’euros
a les ajudes per millorar l’accessibilitat d’habitatges de
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. L’objec-
tiu d’aquestes ajudes és fomentar les inversions en adap-
tació o accessibilitat per facilitar la seva autonomia per-
sonal. La quantia màxima és del 80% del preu mitjà de
les obres i es pot sol·licitar fins al 30 de setembre a les
dependències que té el departament d’Acció Social i Ciu-
tadania arreu del territori.

Poden ser actuacions subvencionables les obres d’ac-
cés a l’habitatge: construcció de rampes o, en cas que no
siguin viables, plataformes elevadores especials per a
persones amb mobilitat reduïda, modificació de portes
d’accés, pavimentació o modificació de pavimentació de

més, amb el desenvolupament
d’aquests projectes es pretén millo-
rar les capacitats d’aquests col·lectius
per accedir a les noves tecnologies.
D’aquesta manera també es vol afa-
vorir la seva integració social i, so-
bretot, incrementar les seves oportu-
nitats, evitar la fractura digital i po-
tenciar el desenvolupament tecnolò-
gic per contribuir a la cohesió social.

l’habitatge per un altre d’antilliscant, modificació de la
balconera de sortida exterior, anivellament d’espais, col·-
locació de passamans, instal·lació d’ascensor, canvi de
cabina, portes, etc; modificació d’alçada dels graons o
d’elements complementaris com ara manetes de les por-
tes, espiells, claus de pas, etc.

Per a l’interior de l’habitatge es poden sol·licitar ajuts
per a la construcció o modificació de la cambra de bany
o de la cuina, de portes i/o balconeres o les parets divi-
sòries, substitució de paviments, col·locació de passa-
mans i petites rampes interiors.

Poden accedir-hi les persones amb discapacitat que
tinguin reconegut un grau de disminució igual o superi-
or al 33% i superin el barem de mobilitat reduïda.

Ajuts per a l’accessibilitat de les llars
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Aquest mes de juliol ASEM Catalunya posarà en marxa
el projecte “Som Joves”, que té per objectiu prevenir l’aï-
llament social davant del qual es poden trobar els joves
que pateixen una malaltia neuromuscular, ja que sovint
es veu afectada l’autonomia i la superació de les dife-
rents barreres arquitectòniques existents en l’entorn. Així,
l’entitat es posa a disposició del col·lectiu per intentar
que l’entorn esdevingui un espai de relació accessible,
fomentar la relació dels joves amb altres joves de la co-
munitat que no estan en contacte amb la realitat d’aquesta
malaltia per a que tingui lloc un feedback positiu entre les
parts; posar de relleu les principals necessitats sentides i
les principals demandes del col·lectiu per poder planifi-
car garantir l’atenció necessària; potenciar el coneixement
i l’ús als joves afectats dels recursos i serveis existents en
la comunitat; i acompanyar als joves a l’hora de cons-
truir les bases per constituir un grup de pressió social
per a la plena intergració de les persones amb discapacitat
a la societat, la sensiblització i per a la supressió de les
barreres aquitectòniques.

Destinataris i activitats
El projecte és per als joves de Catalunya de 18 a 35 anys
aproximadament que pateixen una malaltia
neuromuscular i que tenen dificultat per superar les bar-
reres arquitectòniques del seu entorn. També es dirigeix
al col·lectiu jove en general. Entre les activitats previstes
destaquen la creació d’un grup virtual –un espai de rela-
ció de lliure accés, sense barreres aquitectòniques per tal
que els joves puguin interactuar i compartir les seves in-

quietuds, opinions, gustos o informació–, així com l’as-
sessorament professional i seguiment del grup per tal de
detectar les necessitats que planteja el col·lectiu jove i la
tipologia de les seves demandes, així com també saber
quins són els recursos i serveis de l’entorn que es conei-
xen i quins són desconeguts pel col·lectiu.

També es preveu signar convenis amb universitats per
a què els joves estudiants de disciplines com Treball So-
cial, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Infermeria o
Fisioteràpia facin hores setmanals d’assistència personal
als joves que ho necessiten a causa de la pèrdua d’auto-
nomia que deriva de la malaltia. Consisteix en que a can-
vi d’un nombre d’hores d’assistència el jove estudiant
obtingui uns crèdits de lliure elecció i una experiència
enriquidora per a ambues parts. L’assistència personal
consisteix en acompanyaments, suport per realitzar al-
gunes activitats (acadèmiques, lúdiques, culturals...).

També s’organitzaran sortides grupals i activitats lú-
diques i els joves podran participar a espais d’opinió,
debats de diferents problemàtiques socials vinculades a
les discapacitats per tal de fomentar l’esperit crític a tra-
vés del grup virtual. La porta estarà oberta a les iniciati-
ves de caràcter reivindicatiu amb la finalitat d’aconse-
guir millores pel col·lectiu de discapacitats i, concreta-
ment, el que fa referència a la discapacitat física deriva-
da d’una malaltia neurmuscular.

El projecte plantejat es vol portar a terme amb pers-
pectiva de continuïtat, acordant un període inicial d’un
any per fer l’avaluació dels diferents factors que hi inter-
venen i si s’han aconseguit els objectius plantejats.

Som joves

Aquest mes de juliol es posa
en marxa un nou projecte
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Quin és el paper que hauria de
complir la primària en l’atenció a
les persones afectades per una ma-
laltia neuromuscular?

El metge de família és l’especialista
en atenció primària i li correspon fer:
detecció precoç, derivació per diag-
nòstic, seguiment un cop fet/confir-
mat el diagnòstic, mantenir contac-
te amb l’especialista de referència,
col·laborar amb l’especialista per a
l’estudi familiar, tractament de les
intercurrències, conèixer –per infor-
mar– els possibles dispositius addi-
cionals sanitaris (rehabilitació, fisi-
oteràpia, logopèdia...), detecció pre-
coç de complicacions relacionades
amb la malaltia i/o el tractament.
Paper de suport que també pot com-
partir amb infermeria.

I amb alguns professionals més?

A moltes ABS hi ha treballador soci-
al, qui també té un paper en aquest
tipus de malalties. És evident que les
malalties poc freqüents comporten
major dificultat per a qualsevol pro-
fessional, ja que la bona pràctica està
molt influenciada per l’experiència,
i davant d’una malaltia poc preva-
lent l’experiència no és la mateixa
que davant d’una malaltia preva-
lent, i que en molts casos els símp-
tomes al principi poden ser molt
inespecífics, i les proves comple-
mentàries a l’abast de l’AP també (o
inclús normals). Per tant,
especialment en els casos esporà-
dics, o en el primer cas familiar, pot
transcórrer un espai de temps con-
siderable fins a fer el diagnòstic.

Quin és el procediment quan es de-
tecta un cas?

Es fa l’estudi bàsic possible a nivell
d’AP i la derivació a un especialista
per confirmar i aprofundir en el di-
agnòstic i tractament. És molt im-
portant que hi hagi un bon intercan-
vi d’informació, esperant que arribi
la implantació universal de la histò-
ria clínica compartida.

Creu que el metge de capçalera
hauria de ser el referent?

Sí per als aspectes abans comentats:
seguiment, malalties intercurrents,
detecció de complicacions, suport
individual i familiar, prevenció d’al-
tres malalties i factors de risc. Però
l’especialista té que establir una pau-
ta clara de seguiment i estar dispo-
nible a les consultes del metge de fa-
mília. Un cop més, i a l’espera de la
història clínica compartida, es pot
fer servir la via telefònica (mòbil,
sms) o el correu electrònic. En casos
que per la seva gravetat, complexi-
tat o estat evolutiu la competència
no sigui suficient, el primer referent
ha de ser l’especialista.

Quines garanties i tranquil·litat es
poden oferir a les famílies?

Depèn de la malaltia i del seu grau
evolutiu, complicacions, si hi ha
d’altres malalties intercurrents i de

la bona relació entre l’especialista de
l’hospital i l’especialista de primà-
ria.

Els professionals de primària estan
preparats per acceptar la frustració
davant les malalties cròniques?

Crec que igual que els altres especi-
alistes. Sempre hi ha frustració quan
un malalt no es cura o, al menys, es
controla raonablement. De fet, gran
part de la patologia que es veu a les
consultes d’AP és patologia crònica
(diabetis, HTA, depressió, malalties
cardíaques, cerebrals, i un llarg etc.).

Com poden tolerar l’agressivitat
dels pacients davant la seva pròpia
frustració?

Amb formació, professionalisme, re-
cursos suficients  i, sobretot, el
temps adequat per a cada pacient i
familiar. I també amb treball en

«L’especialista ha
d’establir una pauta
clara de seguiment i

estar disponible a
les consultes del

metge de família»



ASEM Catalunya
11

   Lligam - Juliol de 2.009

equip i suport dels companys. Sen-
se oblidar la necessària comprensió
i col·laboració del pacient i l’entorn
familiar.

Els pacients i les seves famílies,
com poden contenir l’ansietat i
l’angoixa?

És difícil, sobretot quan hi ha incer-
tesa. Per exemple, al principi de la
malaltia o quan hi ha empitjora-
ments o complicacions. Però amb
informació verídica, transparent, ci-
entífica i comprensible, amb suport
intrafamiliar, amb suport fora de la
família (grups de pacients, la figu-
ra del pacient expert...) i amb con-
fiança en el metge de família i en
l’especialista, així com també en el
treball d’infermeria, dels treballa-
dors socials i altres recursos. En
definitiva: en el sistema sanitari del
nostre país, que és un dels millors
de tot el món.

Dolors Forés,
presidenta de la Societat
Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és una associa-
ció científica mèdica, sense afany de lucre, que vetlla pel bon desenvolu-
pament de la Medicina de Família i Comunitària. Adherida a l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, és l’associació científi-
ca que agrupa a tots els metges de capçalera interessats en millorar la
seva tasca professional. Actualment, és la que agrupa un major nombre
de socis (al voltant de 4.000 a Catalunya) i forma part de la federació
dins de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(semFYC).
La CAMFiC va ser fundada l’any 1983 i pretén promoure el desenvolu-
pament d’una atenció primària resolutiva i d’alta qualitat, centrada en la
millora de la salut de la comunitat, potenciant i facilitant el desenvolu-
pament professional del soci, en general, del conjunt de persones que
treballen a l’atenció primària, en col·laboració amb les organitzacions
sanitàries, polítiques i docents.

Dos dels objectius
· Promoure i fomentar el progrés de l’especialitat, tot defensant la forma-
ció de postgrau de tots els metges de capçalera.
· Promoure i fomentar els principis de l’Atenció Primària de Salut, la
seva implantació i la seva qualitat.

La CAMFIC



ASEM Catalunya
12

   Lligam - Juliol de 2.009

Participants a
l’excursió, celebrada
el passat 27 de juny.

Sortida al Museu Tèxtil de Terrassa

Hola a tots i a totes. Ens adrecem a vosaltres dos socis de
17 anys (que som germans) amb distròfia muscular de
Becker que hem tingut el gust de participar, el passat
dissabte 27 de juny, en la visita organitzada per ASEM
Catalunya al Museu de la Ciència i la Tecnologia de
Catalunya (MNACTEC), a Terrassa.

Sobre les deu vam deixar Barcelona en un autocar, que
disposava d’una rampa hidràulica per tal que tots
poguèssim accedir al vehicle. Quan vam arribar a Terrassa
ens vam passar la sortida i vam fer una ruta turística pel
poble abans d’arribar al museu. El viatge va estar marcat
per una incessant calor pròpia de l’època de l’any en que
ens trobem. La baixada de l’autocar fou peculiar sobretot
en el moment en que li tocava al president de l’associació,
Juan José Moro, quan la rampa va baixar de sobte a cau-
sa del pes excessiu de la cadira.

Un cop a dins del museu una guia ens va explicar la
industrialització que es va donar a Terrassa a principis
del segle XIX, així com les diverses estances de les
fàbriques tèxtils anomenades també vapors. Primer vam
veure la caldera on es cremava el carbó per tal de trans-
formar l’energia química del carbó en energia mecànica
per a posar en marxa totes les màquines de la fàbrica per
mitjà d’un sistema de politges i corretges (sistema que
feia molt soroll).

 Ens va fer una breu explicació de l’art modernista, que
predominava en l’època, i que es va fer servir en
l’arquitectura de la fàbrica, fent ús de la volta catalana o
volta de maó pla. La fàbrica estava dissenyada per tal
d’aprofitar al màxim la llum solar i estalviar-se diners en

l’enllumenat. A més, el disseny ens recorda la natura, a
les onades del mar.

Va continuar la seva explicació mostrant-nos la
maquinària que es feia servir en els diferents processos
tèxtils, des de l’esquilat de l’ovella fins a la confecció i
venda dels teixits.

També ens va parlar d’algunes mesures de seguretat i
d’higiene de la fàbrica, com ara la utilització de gorres i
de mocadors per tal de no exposar el cabell al moviment
de les politges i les corretges i evitar accidents. Es
demanava també als treballadors que mantinguessin una
certa higiene personal per mitjà d’uns cartells, que també
indicaven la conducta que havien de seguir. Els accidents
més habituals solien ser la pèrdua de dits a causa de
l’escassa protecció dels treballadors i la pèrdua d’oïda,
entre d’altres.

Un cop acabada la visita alguns vam donar una ràpida
ullada a les exposicions temporals que tractaven dels
transports del segle XX, dels laboratoris de física i de
química.

Per acabar, vam anar amb l’autocar al restaurant on
varem dinar molt gustosament i després vam tornar sans
i estalvis a Barcelona.

D’aquesta visita, destacaríem que el viatge va ser
entretingut a causa de que predominava el sentit de
l’humor. A més el conductor era bastant atent i simpàtic.
En la nostra opinió està molt bé que l’associació organitzi
activitats com aquesta, encara que requereix una mica
més de participació per part dels associats, perquè només
hi van assistir 25 persones.

Per Marc i Oriol Alís González, socis d’Asem
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L'Institut Universitari d'Integració en la Comunitat
(INICO) de la Universitat de Salamanca convoca, en
col·laboració amb la Fundación Grupo Norte, el VII
Concurs de Fotografia Digital del INICO. El tema del
certamen són les persones amb discapacitat en qualsevol
àmbit i faceta de la seva vida quotidiana.

Podrà participar qualsevol persona major d'edat, que
podrà presentar un màxim de cinc fotografies. Els treballs
haurien d'ajustar-se al tema proposat, "Les persones amb
discapacitat en la vida quotidiana", dedicant-se un
esment especial a la millor fotografia que reflecteixi a les
persones amb discapacitat en la universitat. Les

7è Concurs de Fotografia Digital d’Inico
fotografies han de tenir format electrònic
independentment de la forma que van ser capturades.
Els treballs seran enviats a través del formulari habilitat
en la web del concurs http://inico.usal.es/
concursofotografia. El termini de recepció de treballs
finalitza el 25 d'octubre de 2009.

El primer premi està valorat en 1.000 euros i el segon,
en 500. Els guanyadors rebran, a més, un trofeu i un di-
ploma. També es lliurarà un esment especial a la millor
fotografia que reflecteixi a les persones amb discapacitat
en la universitat. El premi és de 500 euros, un trofeu i un
diploma. Els premis es lliuraran el dia 3 de desembre.

Trobada de Famílies

ASEM Catalunya ha volgut celebrar
un any més el Dia Internacional de
les Famílies, una jornada durant la
qual l’entitat promou que es trobin

totes les famílies que composen
ASEM Catalunya. L’Espai escollit
enguany ha estat el Canal Olímpic de
Castelldefels. La jornada va

transcòrrer en un clima de
familiaritat, solidaritat, i on també es
va crear un enriquidor debat a
l’entorn de l’entitat.

Assistents a la Trobada de Famílies d’enguany.
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La Fundació Privada Terapia a Cavall, constituïda a
Barcelona l’any 2002, és una entitat  sense  ànim de lucre
de caràcter benéfico-assistencial que neix amb la finali-
tat bàsica de millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitats físiques, psíquiques, emocionals, sen-
sorials o amb necessitats especials mitjançant els benefi-
cis que s’obtenen de les activitats i teràpies assistides amb
cavalls.

És un centre d’activitats i teràpies assistides amb ca-
valls amb acreditació internacional (NARHA North
American Riding for the Handicapped Association) si-
tuat al terme municipal de L’Ametlla del Vallès (Vallès
Oriental-Barcelona).

El centre dóna servei a més de 60 genets amb
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials procedents
de diferents poblacions – Barcelonès, Osona, Bages, Vallès
Oriental i Occidental, Maresme. Hi ha 9 cavalls
coterapeutes, seleccionats i preparats per a les diferents
activitats.

Participen de les activitats un col·lectiu de 25 perso-
nes voluntàries, moltes d’elles de les poblacions veïnes a
les instal·lacions i amb diferents procedències i àmbits.

L’Ametlla del Vallès es una població situada en direc-
ció nord a 30 km de Barcelona i a 37 km. de Vic (Osona),
a peu dels Cingles del Bertí amb molt bona comunicació
per carretera i autopista i propera a línies de tren. Amb
un microclima molt suau i a prop de la població termal
de La Garriga. La Fundació Teràpia a Cavall és una enti-
tat que rep el suport de l’Ajuntament de L’Ametlla del
Vallès i pels seus habitants com a entitat de caire social.

Què son les activitats i teràpies assistides amb cavalls
a la Fundació Teràpia a Cavall?
Un cavall de 450 quilos és una potent medicina per a
l‘usuari que ajuda a fer créixer la seva autoestima. Un
amor incondicional gràcies al lligam que s’estableix en-
tre la persona i l’animal, una llibertat i mobilitat que al-
guns dels nostres genets no poden experimentar des de
les seves cadires de rodes o des dels diferents graus de
discapacitats.

El genet experimenta una sensació d’èxit i control mun-
tant i conduïnt un cavall. La suavitat del pèl del cavall i
l’escalfor del seu cos són terapèutics. Ells creen un vincle
de comunicació, un lligam d’amistat que no necessita

Les activitats i Teràpies assistides amb
cavalls i persones amb Distròfia Muscular

La Fundació
Teràpia a Cavall té

la seva seu a
l’Ametlla del Vallès
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verbalització. Aquest lligam entre cavall i genet és una
part integral del nostre programa terapèutic.

Les activitats terapèutiques ofereixen un ventall de
possibilitats que cal delimitar en funció dels objectius que
es pretenen aconseguir i la relació que s’estableix entre
el pacient-usuari i el cavall. Mitjançant aquestes activi-
tats, un equip multidisciplinar (fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional), un veterinari i un instructor en equitació
terapèutica es pot donar resposta a diferents tipus de
discapacitat.

BENEFICIS DE LES ACTIVITATS I TERÀPIES ASSIS-
TIDES AMB CAVALLS

Físics. El moviment rítmic del cavall transmet un estí-
mul en els malucs i el tronc del genet que reprodueix el
patró de marxa normal de les persones. Aquest exercici
facilita una normalització del to muscular, millora del
control postural, millora de l’equilibri i augment de la
resistència física.

Sensorials. El pas uniforme i consistent del cavall pro-
porciona informació al genet per establir un ritme, una
pauta. L’exploració del moviment dalt del cavall pot con-
tribuir a comprendre millor la situació del cos en l’espai.
El cavall és un animal: respira, menja, és calent, fa una
olor especial, té un pèl suau, una mirada... és viu, i això
en sí mateix suposa un estímul sensorial que el diferen-
cia d’altres teràpies.

Emocionals. L’èxit en superar la por, la inquietud, l’an-
goixa que pot suposar muntar a cavall, ajuda a millorar
la confiança i l’autoestima del genet. Adquirir els conei-
xements necessaris per dirigir l’animal té un efecte posi-
tiu sobre la pròpia percepció del genet.

Cognitius. Sovint, els cavalls proporcionen la motivació
que es necessita per aprendre una cosa nova. Objectius
educacionals com el reconeixement de les lletres i seqüèn-
cies poden ser incorporats en l’exercici d’equitació.

Socials. Atès que l’activitat terapèutica assistida amb ca-
valls sempre es porta a terme en grups, permet als inte-
grants interaccionar amb els companys. La pròpia estruc-
tura de l’activitat ha d’aconseguir que aquesta sigui
motivadora, engrescadora, divertida i un gran repte.

Tot i la classificació establerta, cal contemplar els be-
neficis de l’exercici sempre de manera global i
interrelacionada, doncs tots ells recauen sobre una sola
persona.

Mª Teresa Llòria i Llàcer
Direcció Tècnica de la Fundació Teràpia a Cavall

www.fundacioterapiaacavall.org

L’Escola de Música Ressons posarà en marxa el
proper curs el programa Música a l’abast, la música

de les persones amb discapacitat. Arrencarà a
l’octubre i els seus principals objectius són fer el

centre més accessible a tothom, incitar als
participants a aprofundir en l’aprenentatge musi-

cal, trobar nous camins per a la comunicació,
l’expressió i la interacció entre les persones i la

sensibilització social al voltant de la discapacitat.
Les inscripcions es poder fer durant aquest mes

de juliol. Segons l’escola, “Música a l’abast” és un
projecte que vol crear oportunitats a infants, joves

i adults que conviuen amb una o múltiples
discapacitats de participar d’activitats artístiques i

musicals. És un projecte al voltant de la música i
de les persones on els eixos principals són l’accés,

la participació, l’experimentació i la creativitat.

Amb l’objectiu de constituir una xarxa territorial
d’ordinadors adaptats per a persones amb

discapacitat ha nascut el projecte Retadis, d’àmbit
nacional. A Barcelona el durà a terme l’associació
JocViu amb el suport del grup Telefònica pel que

fa a l’adaptació dels ordinadors. L’objectiu és
apropar l’accés a les noves tecnologies a les perso-

nes amb discapacitat en general i, més
concretament, a aquelles amb limitacions de par-

la, deficiències visuals o ceguera, sordesa,
hipoacusia i problemes d’aprenentatge i

comunicació alternativa. Per a més informació, les
persones interessades en participar-hi s’han

d’adreçar a JocViu (telèfon 93.303.39.82) de dilluns
a divendres en horari de 9.30 a 14 hores.

La Federació ECOM ofereix anualment el Progra-
ma d’Ajuts a la Inclusió del Lleure per tal de com-
plementar les despeses dels serveis específics que

les persones amb discapacitat física necessiten,
com monitors/es de suport, transport o

allotjament adaptat. Els ajuts només es poden
sol·licitar per realitzar activitats puntuals i

sobretot per a aquelles que s’efectuïn durant les
vacances d’estiu, en entorns normalitzats i que

tinguin per objectiu la inclusió social de les perso-
nes amb discapacitat física. Aquest programa
s’inclou en el Servei de Suport a la Inclusió al

Lleure d’ECOM, que facilita a les persones amb
discapacitat física informació i suport en la
recerca de recursos d’oci i turisme adaptat.
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ASEM Catalunya torna a estar present a la
Mostra d’Entitats del barri de Sant Andreu

ASEM Catalunya ha tornat a estar
present a la Mostra d’Entitats de
Sant Andreu, el barri de Barcelona
on té les seus. Es va celebrar a mit-
jans de juny al parc de la Pegaso.
Va ser un cap de setmana que no
només va servir per a que l’associ-
ació tingués novament un espai per
difondre la seva tasca sinó també
carregat d’activitats per part de les
diferents entitats del barri, i va des-
pertar molt interés pels diversos vi-
sitants.

En total hi havia 108 estands de
diferents àmbits: a més dels corres-
ponents a les entitats de persones
amb discapacitat i salut, d’educa-
ció, joventut i lleure, gent gran,
dones, cultura, comerç, solidaritat,
medi ambient i sostenibilitat i es-
ports, entre d’altres. Diverses persones es van apropar a l’estand d’ASEM Catalunya.

Els diferents projectes que té en marxa ASEM Catalunya
continuen rebent el suport de les diferents administraci-
ons. Ara ha estat l’entitat bancària Caixa Tarragona, amb
el seu programa Tu Ajudes, la que ha volgut reconèixer la
tasca de l’entitat, i en concret del Projecte de Suport Inte-
gral a les Famílies, per al qual ha rebut una subvenció en
l’apartat d’Àmbit d’Actuació Social Integral.

Aquests ajuts es concedeixen a través dels vots dels cli-
ents de Caixa Tarragona. Després de dos mesos de vota-
ció, més de 60.000 persones han valorat els més de 700
projectes presentats per entitats de diferents àmbits d'ac-
tuació, que s'han mobilitzat més que mai per aconseguir
la major quantitat de vots possibles.

Al lliurament dels Convenis de Col·laboració amb l’Obra
Social, celebrats els dies 8, 9, 10 i 12 de juny a Tarragona,
Reus, Lleida i Tortosa, van assistir prop de 1.000 persones.
Van comptar amb la presència de més de 450 entitats sen-
se afany de lucre de les comarques de Barcelona, Lleida i
Tarragona i de les províncies de Castelló, Madrid i
Saragossa.

Subvenció de l’obra
social Caixa Tarragona Una sòcia d’ASEM Catalunya, Julie M, ha

creat el seu bloc personal a través de
Windows Life. El nom és “Julie desde el

ático. En casa con AME o las peripecias de
una madre y su hija”, una clara descripció

del seu contingut. A través d’internet, Julie
no només disposa d’un espai virtual on po-
der donar-se a conèixer i mostrar les seves
inquietuds i el seu dia a dia. Ara bé, també
és una plataforma per poder facilitar infor-

mació sobre la malaltia i d’altres aspectes
relacionats amb ella.

Així, a través de http://
elaticodejulie.spaces.live.com es poden con-
sultar documents sobre la fisioteràpia respi-

ratòria, participar en una campanya de reco-
llida de signatures per a l’acceleració del

tractament de l’AME al Congrés dels Estats
Units o les conseqüències de passar massa

estona assegut. És sense dubte una molt
bona iniciativa a l’abast de qualsevol perso-

na que estigui interessada.

Julie desde el ático
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



ASEM Catalunya
17

   Lligam - Juliol de 2.009

El grup de teatre d’ASEM Catalunya,
Transit-Art, ha estat un dels quatre
que han participat enguany a la Fira
de teatre integratiu de Santa Coloma
de Gramenet, celebrada el cap de set-
mana del 9 a l’11 de juliol. Amb
Natalia Jiménez com a directora,
Missún, Montse, Erlinda, Ana, Laia,

Transit-Art participa a la Fira de
Teatre Integratiu de Santa Coloma

Lola, Cristina, Lluïsa, María, Joaquín,
Paquita, Míriam i Marga van inter-
pretar “Bajas presiones”. En l’obra,
cadascun d’ells es relaciona amb l’ex-
terior i amb sí mateixos com un és-
ser constituït per moltes parts i no
com un tot. L’objectiu era mostrar als
espectadors la complexitat dels indi-

vidus. Carina Aguais era l’ajudant de
direcció; Carol Bite la responsable de
vestuari i escenografia; i Àngel Zotes,
al control tècnic. Transit-Art va actu-
ar dissabte. Els altres tres participants
van ser el Grupo Paladio (Segòvia),
El Trampolí (Girona) i els Alquimis-
tes (Santa Coloma).

Enhorabuena,
Transit-Art!

Desde estas páginas me gustaría felicitar a todo el
equipo de nuestro grupo de Teatro TRANSIT-ART.
Tuve la oportunidad de verlo actuar el 11 de Julio
en Santa Coloma de Gramanet, dentro de la Fira de
Teatre Integratiu, con la obra titulada «Bajas Presio-
nes».
Creo que dejaron el listón muy alto tanto en su in-
terpretación, como en el contenido de la obra.
Es un grupo interesante y al que creo que debemos
apoyar, como ya está haciendo la asociación. El tra-
bajo de su día a día dio un resultado excelente así
que os animo a continuar y gracias por vuestra la-
bor.

Por Anna Rovira,
socia de ASEM

El grup de teatre Transit-Art no atura la seva acti-
vitat, tot i que fa una petita aturada per vacances.
Després de l’actuació a Santa Coloma de Grame-
net, el proper 20 de setembre al matí tornarà a pu-
jar a un escenari. En aquesta ocasió serà a Barcelona
ciutat, al SAT Teatre (carrer Neopàtria, número 54.
Telèfon 933 457 930). I tornarà a estar acompanyat
pels Alquimistes de Santa Coloma.

Aquest equipament ha volgut col·laborar així
amb ASEM Catalunya, ja que ha trobat un espai en
el seu atapeït calendari d’actuacions. Al setembre
posa en marxa una nova programació estable.

La propera representació del grup de
teatre, el 20 de setembre al SAT
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La Plataforma Representativa Estatal de Discapacitats
Físics (PREDIF) ha editat la Guia “Restaurants Accessi-
bles per a tots”, que recull informació sobre diferents ser-
veis de restauració accessibles, de diverses categories,
tipologies i de totes les províncies espanyoles, així com
els detalls concrets d'accessibilitat dels mateixos a nivell
físic, visual i auditiu. El document pretén facilitar a les
persones amb diferents discapacitats i, en general, a qui
precisa d'un nivell d'accessibilitat superior a l'habitual,
informació concreta sobre serveis de restauració accessi-
bles a Espanya. També vol servir d'exemple al conjunt
dels empresaris turístics sobre els requisits d'accessibili-
tat que han de complir els seus establiments, així com
mostrar-los que l'estètica i l'accessibilitat no són incom-
patibles. Complementa a més a la Guia “100 allotjaments
turístics accessibles per a tots” a l'hora de desenvolupar
un viatge i la pròpia vida quotidiana, de forma autòno-
ma i normalitzada.

Per a la realització d'aquesta publicació s'han visitat
prop de 300 restaurants. S’han omplert fitxes de diag-
nòstic, elaborades per un equip multidisciplinar de

Menjar
sense
obstacles

PREDIF, CEAPAT (Centre Estatal i Autonomia Personal
i Ajudes Tècniques), Via Lliure (empresa de la Fundació
ONCE), FESORCAM (Federació de persones sordes de
la Comunitat de Madrid) i persones amb discapacitat,
que han contribuït amb el testimoniatge de la seva prò-
pia experiència. Les fitxes recullen informació dels dife-
rents requisits tècnics que ha de complir un restaurant
perquè sigui accessible per a persones amb discapacitat
física, sensorial i amb altres necessitats especials, recopi-
lant les dades de cadascuna de les estades i serveis pres-
tats per l'establiment (recepció, cafeteria, lavabos, ascen-
sors, etcètera).

La selecció es realitza sobre la base dels següents cri-
teris: condicions òptimes d'accessibilitat, representativi-
tat geogràfica, tipologia de l'establiment i categoria
socioeconòmica, amb la finalitat de cobrir les necessitats
de diferents tipus de clients. És una mostra representati-
va dels restaurants que reuneixen uns criteris mínims
d'accessibilitat que garanteixen que una persona amb
discapacitat pot accedir, utilitzar i gaudir dels serveis
prestats en aquests establiments.

Novetats
editorials en
temes de
discapacitat

Ediciones Cinca ha publicat quatre
nous títols que giren a l’entorn de la
discapacitat. Es tracta de “Los
derechos del niño con discapacidad
en España”, obra de María José
Alonso Parreño, que té 808 pàgines i
un preu de 30 euros; “Personas con
discapacidad y acceso a los servicios
educativos en Latinoamérica”, de Pi-
lar Samaniego de García (536 pàgs, 26
euros); “Evaluación de las políticas de

empleo para personas con
discapacidad y formulación y coste
económico de nuevas propuestas de
integración laboral”, de Gregorio
Rodríguez Cabrero, Carlos García
Serrano i Luis Toharia (108 pàgs, 13
euros) i, per últim, “Maternidad y
discapacidad”, obra d’Ana Peláez
Narváez (directora), Beatriz Martínez
Ríos i Mercè Leonhardt Gallego (152
pàgs, 18 euros).
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El 28 y 29 de mayo se celebró en Madrid el Simposium
Internacional sobre Enfermedades Neuromusculares or-
ganizado por la Fundación Areces con la colaboración de
la Fundación Isabel Gemio y la Fundación ASEM, al que
asistieron más de 300 personas.

En relación a la distrofia facioescapulohumeral
(DFEH), el Profesor Juan Vílchez del Hospital La Fe de
Valencia explicó que la progresión de la enfermedad es
muy variable, con casos que permanecen ambulantes por
encima de los 70 años y otros que pierden la capacidad
de andar a los 20. Por su parte, el Profesor Nicola Levy
del Hôpital des Enfants de la Timone de  Marsella, expu-
so los últimos avances en el diagnóstico con la utiliza-
ción de un procedimiento no radiactivo basado en el prin-
cipio del molecular combing y que permite diferenciar las
deleciones de otras regiones homólogas del cromosoma
4 y acortar el período de diagnóstico.

En relación a la distrofia miotónica (DM1 y DM2), el
Dr. López de Munain del Hospital Donostia de San
Sebastián hizo un repaso general de los aspectos clínicos
más destacados de esta compleja enfermedad, de sus va-
riantes genéticas, de su epidemiología y de su experien-
cia con los trastornos cognitivos y con los cambios en el
tamaño de expansión en relación al sexo del progenitor
transmisor.

Sobre esta misma enfermedad, el profesor Rubén Ar-
tero, de la Universidad de Valencia, desgranó toda la lí-
nea de investigación desarrollada sobre un modelo de
enfermedad en Drosophila Melanogaster, unas moscas
que reproducen aspectos de la patología, en particular
acumulación nuclear de RNA CUG, degeneración mus-
cular, desregulación del proceso de splicing alternativo y
reducción de la función muscleblind (mbl) in vivo.

Sobre las neuropatías periféricas hereditarias que
englobamos dentro de la enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth, hubo 3 intervenciones. El Profesor Berciano, del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, revisó la gran complejidad de este extenso
conjunto de enfermedades con diferentes genes, patro-
nes de herencia y fenotipo implicados. El profesor Vincent
Timmerman, de la Antwerpen Universiteit de Bélgica, re-
visó las bases moleculares de la CMT, cuyo espectro
mutacional se encuentra recogido en una página web
http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/, mien-
tras que el también profesor Lupski del Baylor College
de Houston, focalizó su intervención en los fundamen-
tos moleculares de la terapia ensayada con curcumina.
Y el Dr. Toni Andreu del IDIBELL (Barcelona), revisó en
su intervención los resultados obtenidos por el consorcio
español de estudio de la glucogenosis tipo V o enferme-
dad de McArdle.

El Dr. Julio Martín, del Instituto Valenciano de Infertili-
dad, expuso las posibilidades del diagnóstico
preimplantacional aplicado a las enfermedades
neuromusculares, que se realiza a partir de una célula
biopsiada del embrión en su tercer día de desarrollo in vitro.

Sobre la esclerosis lateral amiotrófica, el Dr. Jesús Mora,
del Hospital Carlos III de Madrid, actualizó el conoci-
miento científico sobre la ELA con expresión de los genes
implicados en las formas familiares y las hipótesis sobre
diferentes tóxicos implicados en su desarrollo, así como
a diferentes ensayos terapéuticos. Y el Dr. Isidre Ferrer,
del IDIBELL de Barcelona, hizo una exposición en la que
estableció un posible nexo de unión entre esta entidad y
otros cuadros de degeneración lobar frontotemporal que
tienen en común el depósito intraneuronal de una pro-
teína denominada TDP-43.

Sobre Duchenne, la Dra. Carmen Navarro, del Hospi-
tal do Meixoeiro de Vigo, repasó las interacciones entre
la distrofina y otras proteínas del complejo sarcoglicano
sarcolemal implicadas en diferentes tipos de distrofias
de cinturas. El Profesor Bjarne Udd, del Hospital Cen-
tral de Jyväskylä (Finlandia) habló de las distrofias
distales con diferentes tipos de herencia, algunas con un
componente patológico miofibrilar.

La profesora Isabel Illa, del Hospital de Sant Pau de
Barcelona, expuso los resultados iniciales de los
alotrasplantes de médula ósea en una rara enfermedad,
MNGIE (Mitochondrial NeuroGastrointestinal
Encephalomyopathy). La conclusión provisional es que
esta terapia es prometedora y permite una estabilización
de los síntomas y signos clínicos pero la morbimortalidad
peri y postransplante es todavía muy alta.

El Profesor Jacques Puymirat, del Centre Hôpitalière
Universitaire de la Universidad Laval de Quebec, des-
granó las posibilidades terapéuticas en la DM1. El grupo
del Dr. Puymirat ha demostrado in vitro e in vivo que la
liberación de un vector viral que lleva un oligonucleótido
antisentido capaz de disminuir el nivel de los transcritos
mutantes mejorando la patología muscular distrófica, una
terapia que no puede por el momento ser usada median-
te inyecciones sistémicas en humanos.

El Dr. Luis García del Institut de Myologie de París,
revisó los últimos resultados de la terapia en la distrofia
de Duchenne mediante exon-skipping en la que se han
producido mejoras técnicas en la configuración de U7 que
aumentan la eficiencia del proceso. En este momento el
grupo del Dr. García esta testando la viabilidad de las
administraciones sistémicas de un vector AAV(U7) en el
modelo canino de DMD (GRMD), para poder anticipar
de manera racional la adaptación de estos protocolos a
humanos.

Simposium de la Fundación Areces
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El pasado día 20 de junio asistí a las IX Jornadas infor-
mativas sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica, en Elche, y
quiero compartir con vosotros la siguiente información,
considerando importante la difusión de dicho evento, por
tratar temas que pueden ser extensibles a otras enferme-
dades de motoneurona, y contribuir a divulgar todo lo
que sea necesario para ofrecer la mayor información po-
sible a los afectados. Se ofrecieron diversos e importan-
tes aspectos a tratar, pero hubieron puntos bastante rele-
vantes, y uno de ellos fue la conferencia sobre “La inves-
tigación con terapia celular para la ELA” realizada por
el Dr. Salvador Martínez Pérez, Catedrático en
Embriología y Anatomía, del Laboratorio de Embriología
Experimental del Instituto de Neurociencias de la UMH-
CSIC. Director de la Cátedra ELA.

De manera clara explicó el ensayo clínico en terapia
celular que está llevando a cabo en el Hospital Virgen de
Arrixaca de Murcia. Dicho ensayo consiste en trasplan-
tar del propio  paciente células madre de médula ósea en
la médula espinal del enfermo de ELA, sabiendo que en
modelos experimentales estas células producen la molé-
cula GNDF, sustancia que protege a las motoneuronas
de su muerte y con ello se obtiene un enlentecimiento en
el deterioro progresivo de la actividad motora que su-
fren estos pacientes.

Por el momento, el ensayo ya se ha llevado a cabo con
11 pacientes. Este año se ha finalizado la FASE I, cuyo
objetivo ha sido demostrar que la intervención no pro-
duce ningún perjuicio para el enfermo (como así ha sido

hasta el momento). A finales del 2009 terminará el ensa-
yo. En cuanto a la FASE II (que estudia la eficacia del
tratamiento) los resultados de sólo 11 afectados, así como
la variabilidad clínica de cada paciente, hacen difícil ex-
traer datos convincentes. Para demostrar claramente si
esta terapia cambia el curso natural de la enfermedad se
ampliará el número de pacientes a 20, por lo que se ha
pedido una ampliación del ensayo. Si los resultados son
los esperados se procederá a nivel estatal a realizar estos
autotrasplantes de médula para pacientes afectados de
enfermedades de motoneurona.

En la conferencia se expusieron unos resultados pre-
vios que demostraron que la molécula GNDF envuelve
y protege a la neurona motora, produciendo también el
efecto esperado en humanos.

El Dr. Salvador Martínez habló en las jornadas de otra
línea de investigación con terapia celular. El procedimien-
to a seguir sería en un principio el mismo del cual se ha
hablado anteriormente pero con la diferencia que las cé-
lulas hematopoyéticas mononucleadas extraídas de la
médula ósea se inyectarán en los músculos del paciente,
junto a las placas motoras. De momento se ha experi-
mentado sólo en un modelo animal de ELA pero se espe-
ra poder abrir nuevos ensayos con humanos en breve. Si
los resultados fueran los esperados, ésto supondría un
tratamiento fácil, en cuanto a que sólo sería necesaria
anestesia local, y efectivo para frenar este tipo de enfer-
medades neurodegenerativas que por ahora no tienen
cura.

IX jornadas de
ELA en Elche

Uno de los ponentes, el doctor Salvador Martínez.Por Cristina García
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La asociación es como un organismo vivo y debe estar
en continua actuación y hacerse presente ante las insti-
tuciones sociales y la sociedad en general. Y una de las
maneras de hacerlo es manteniendo contactos con todas
las instituciones a fin de darles a conocer el trabajo reali-
zado y el plan de trabajo.

Con este objetivo hemos visitado a la Sra. Isabel Ribas,
de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona, y so-
bre la entrevista cabe resaltar la valoración positiva del
desarrollo de la I Semana de las Enfermedades
Neuromusculares y el XXV Congreso de ASEM.

Nos destacó la enorme participación y el interés que
se transpiraba entre los asistentes. También valoró muy
positivamente el proyecto de continuidad de la II Sema-
na de las Enfermedades Neuromusculares.

En estos momentos de crisis y de recorte de gastos,
esta concejalía nos anima a continuar con las buenas prác-
ticas que venimos haciendo y que por ello habrá un man-
tenimiento de la subvención que recibimos.

Otro de los organismos a visitar ha sido el ICASS, con-
cretamente con el programa de atención a las personas
con discapacidad, con el Sr. Gil y Natalia. Les explica-
mos el trabajo realizado, haciendo entrega de la memo-
ria de la entidad. Ambos reconocieron el enorme trabajo
que se realizó en el transcurso de la I Semana de las En-
fermedades Neuromusculares y de la impresión que les
produjo el programa tan completo y denso e interesante.

En este caso, también la voluntad política es la de
mantener el nivel de subvención debido a la importante
tarea desarrollada y también la posible colaboración de
nuestro grupo de teatro en los actos que para el próximo
día 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, organizará
el ICASS. Previamente han observado la actuación que
Transit-Art ha hecho en la Feria de Teatro Integrativo de
Santa Coloma.

Siguiendo estos contactos institucionales, esta vez fue
con la Diputación de Barcelona, bien en todos los luga-
res, lo primero que escuchamos es la crisis y las dificul-
tades presupuestarias. En la Diputación barcelonesa se
proponen mantener la subvención recibida de Servicios
Sociales, para seguir desarrollando nuestra tarea, y ade-

más nos ofrecen colaboraciones para otras cuestiones
como cesión de salas, publicidad, etc. También valora-
rán que podrían volver a ayudarnos a introducirnos en
la prensa. Recordar que en El Periódico del día 15 de No-
viembre del 2008, aparecieron dos páginas dedicadas a
las Enfermedades Neuromusculares subvencionadas ín-
tegramente por la Diputación de Barcelona. La Sra.
Àngels Nogué nos felicitó por la organización de la I Se-
mana y del XXV Congreso y nos animan a seguir reali-
zando la II Semana, contando con un cierto apoyo
logístico con la entidad.

El Departamento de Salud, por otro lado, es uno de
los departamentos que más está notando la crisis por lo
que no podrán mantener el mismo nivel de subvención
que el año pasado. De esta entrevista han salido otras
formas de colaboración con el departamento como la
participación en el Consell de Participació del programa
socio-sanitari, donde estamos representado a la FCNPC
y la participación con Paciente-Experto en el ICS.

Como conclusión, decir que son gratificantes este tipo
de encuentros porque la administración conoce y reco-
noce el trabajo realizado y esto nos anima a seguir mejo-
rando e innovando proyectos.

Me parecía necesario compartir con todos vosotros este
trabajo para así entre todos poder seguir esforzándonos
para alcanzar la excelencia como dice el presidente en su
editorial.

Buen verano y volvemos en septiembre con ganas re-
novadas.

A modo de balance del 2008
y de empuje para el 2009

Por María Ramos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Opinió

Mantener contactos con todas
las instituciones es gratificante

porque la administración co-
noce y reconoce el trabajo rea-

lizado y esto nos anima a se-
guir mejorando e innovando
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Vacances d’estiu:
· Grup autònoms + de 50 anys: Sortides a Banyoles
d’una setmana el 24 i 31 de juliol i el 7, 14 i 21 d’agost.
A Oliva (València) el l7 i 14 d’agost i a Sevilla, el 17
d’agost.
· Grup de semiautònoms: sortides a Estèguel d’una
setmana el 24 i 31 de juliol i el 7 i 14 d’agost. A
Capmany, el 7, 14 i 21 de setembre.
· Grup de semiautònoms + de 45 anys: Viatge a
Banyoles d’una setmana amb sortida el 24 i 31 de juliol
i 7, 14 i 21 d’agost. També a Oliva el 7 d’agost.

Agenda d’activitats d’oci per als propers mesos

JuliolAgostSetembre
Cocemfe

· Mojácar (Almería). Del 19 al 28 de juliol. Hotel Marina
Playa. 245 euros.

· Viella, Vall d’Aran. Del 22 al 31 de juliol i del 22 al 31
d’agost. Aparthotel El Refugio de Arán. 240 euros.

· Almuñécar (Granada). Del 26 de juliol al 4 d’agost.
Aparthotel Turismo Tropical. 260 euros.

· Madrid. De l’1 al 10 d’agost. Hotel Rafael Atocha. 210
euros.

· Torrevieja (Alacant). Del 3 al 12 d’agost. Hotel Cabo
Cervera. 220 euros.

· Santa Susana (Barcelona). Del 8 al 17 d’agost. Hotel
Aquamarina. 240 euros.

· Palma Nova (Mallorca). Del 10 al 19 d’agost. Hotel
Voranova. 290 euros.

· Playa de las Américas (Tenerife). Del 18 al 27 d’agost.
Hotel Zentral Center. 295 euros.

· Alcoceber (Castelló). Del 21 al 30 d’agost. Hotel Eco
Alcoceber. 240 euros.

· Lanzarote (Las Palmas). Del 5 al 13 de setembre. Hotel
Beatriz Playa. 270 euros.

· Lamuño (Astúries). Del 5 al 14 de setembre. Aparta-
mentos la Regatina, 385 euros.

· Balneario de Arnoia (Ourense). Del 6 al 17 de setembre.
360 euros el beneficiari, 240 l’acompanyant.

· Gijón (Astúries). Del 19 al 27 de setembre. Hotel Silken
Ciudad Gijón. 250 euros.

· Marina d’Or (Castelló). Del 21 al 30 de setembre. Hotel
Gran Duque. 185 euros.

· I en octubre: Islantilla (Huelva), Blanes (Girona), Pal-
ma la Nova (Mallorca), Benidorm (Alacant) i Balneari
d’Archena (Múrcia).

Viatges 2000 accessibles

15 d’agost. 8 dies (7 nits) a Noruega. 2.170 euros
per persona en habitació doble. Oslo, Regió
Fiordos, Geiranger, Glaciar, Bergen.

Comkedem

· Casa de colònies Can Mateu, al Pantà de Sau (nens i
joves dels 7 als 17 anys), del 19 al 26 de juliol. 350
euros.
· Viatge a Mallorca (joves dels 18 als 27 anys), del  2 al
9 d’agost. 600 euros.

CaixaForum
· Fins al 10 de setembre, tallers d’arts plàstiques per a
grups de 4 a 7 anys.
· Concert Escolta el cine mut! 7, 14, 21 i 28 de juliol, 11 h.
· Espectacle de titelles. 17 i 24 de juliol, 11 h.
· Fins al 4 de setembre, espai educatiu + jocs de pistes per
les exposicions per a grups de 8 a 12 anys.

La Secretaria de Joventut i l’Agència Catalana de la
Joventut han publicat La Guia d’Activitats d’Estiu 2009.
Es tracta d’un recull de nombroses propostes de diverses
associacions juvenils d’educació en el lleure. El document,
que es pot consultar a les pàgines web www.jove.cat i
www.gencat.cat/joventut, inclou un llistat de les
associacions juvenils d’educació en el lleure, els caus,
esplais i casals de joves; les activitats d’estiu per a infants
i adolescents (campaments, casals, colònies i rutes), les
adreçades als joves (camps de treball a Catalunya i a fora)
i, com a colofó, un homenatge a Xesco Boix (1946-1984),
músic pioner dels animadors a Catalunya, amb 35 discos
i cassetes, 10 llibres i més de 6.000 cantades en directe.

Joventut

Federació ACELL
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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

Els creuers estan de moda i, com no podia ser
d’una altra manera, moltes companyies
s’estan sumant a l’accessibilitat i ofereixen
rutes fluvials adaptades a les persones amb
discapacitat. Un cas és el de Sailing Project
Adviser, que té per objectiu la difusió i el
foment de l'afició als rius i especialment el
suport a la integració de persones amb
discapacitat, amb problemes de mobilitat o en
risc d'exclusió social a les activitats del sector,
ja que «els rius són un mitjà idoni per a la
satisfacció personal i la integració de les per-
sones més desfavorides, sent l'obligada disci-
plina, la convivència, l'aprenentatge i l'esforç
del treball coordinat una intensa font de
superació». Segons la companyia, en el vaixell les perso-
nes amb discapacitat podran fomentar la integració i
conèixer de prop el món dels rius espanyols i
desenvolupar les seves habilitats. Existeix a Espanya una
diversa flota de vaixells fluvials per a grups en els rius
Jucar, Pisuerga, Guadalquivir, Guadiana i el Llac de
Alqueva, adaptats per a persones amb alguna

Vacances al mar

discapacitat. Està preparada per atendre passatgers amb
cadires de rodes, disposen de rampes per a tal fi i els
passadissos són suficientment amples per passar. En el
disseny del buc s'han tingut en compte els fluxos en
coberta que permeten el moviment normal de cadires de
rodes. Els equips de navegació també estan adaptats per
a invidents.

Viatges Itinerari és una de les companyies que
ofereix viatges adaptats en vaixell. Un d’ells
sortirà el pròxim 18 de novembre del Port de
Barcelona. És el Gran Creuer Al Bressol de les
Cultures Egipte-Grècia-Xipre, amb 13 dies abord
del Brillance Of the Seas, de la companyia Royal
Caribbean.

El creuer té parades a Malta, Alexandria,
Limassol, Rhodes, Atenes i Palermo i els preus
van des de la cabina interior adaptada (1.105
euros, amb suplement individual de 705) als
1.375 (amb suplement de 979 euros) per a la ca-
bina exterior amb balcó adaptada.

Egipte-Grècia-Xipre
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Amb la col·laboració de:

Associació Catalana
de Malalties Neuromusculars

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

 asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com


