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

ASEM-Catalunya

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

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

rar ofensius o donin lloc a confusió.

EDITORIAL

Les meves salutacions de nou:

Una vegada transcorregut el mes vacacional, tornem a l’ac-
tivitat diària, alhora que participant en esdeveniments que
considerem importants per a la nostra associació: rebuda
d’una representació d’Assoc. de Discapacitats de Sèrbia;
reunió de Districte sobre discapacitat, en la qual se’ns no-
mena portaveu en el futur Consell de Salut de Sant Andreu;
participació en el Forum Catalá de Pacients; presència en
el nomenament del nou Alcalde de Barcelona, Sr. Jordi
Hereu; acompanyament a la Hnble. Consellera de Salut
Sra. Marina Geli en la seva visita a Sant Andreu; la nostra
participació en la XIa. Mostra d’Entitats celebrades a
Barcelona en les Festes de la Mercè...

Amb la nostra presència en la Mostra d’Entitats vam
aconseguir fer-nos més visibles, informar al ciutadà, com-
partir amb altres associacions, gaudir de la festa, i alguna
cosa per a mi molt important que també va succeir en les
anteriors participacions, però en aquesta, jo diria, va suc-
ceir d’una manera més especial: la implicació dels nostres
socis , afins i personal contractat. A aquestes persones i a
les quals no van poder acudir transmetre-us la importàn-
cia que tots ens sentim associació; i jo he tingut aquest sen-
timent en aquests tres dies que ha durat La Mostra.

La nostra intenció és estar en tots els àmbits i actes que
ens incumbeixen, i jo tinc la sensació que gairebé ho acon-
seguim, per això hem de seguir treballant. Aquest any hem
aconseguit una cosa que venim reivindicant des de fa anys
a l’Administració: formar part d’un grup d’associacions
que han signat un conveni amb la Consellería de Benestar
i Família per tres anys, el que ens permet assegurar-nos
durant aquest temps subvencions per a manteniment de
l’associació. Això és un reconeixement a la seriosa labor
que vam portar a terme i a la bona predisposició de la
Hnble. Conselllera Sra. Carmen Figueres. Tant de bo pren-
guin exemple altres conselleríes. Només em queda recor-
dar-vos que el dia 4 de novembre tenim la Jornada sobre
Distrofinopatias que és de màxim interès. Ja rebreu la in-
formació, però avenç que es realitzaran tallers molt inte-
ressants per a tots. Espero l’assistència de tots i que us si-
gui positiva.

Juan José Moro
President d’ASEM-Catalunya
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En aquests moments hi ha instal·lats
uns 13.000 aparells de teleassistència
a 242 municipis de la província de Bar-
celona i la demanda diària és de 50
mecanismes de mitjana. Són dades
facilitades per Jordi Serra, de l’àrea de
Benestar Social de la Diputació, qui
assegura que «el col·lectiu que es be-
neficia del servei és molt divers, però
tot i així el 61% del total són majors
de 80 anys que viuen sols. Aquest es
considera el col·lectiu amb més risc i
a qui el servei pot resultar més
profitós. Evidentement, els serveis
socials de cada municipi fan una
valoració de cada cas per avaluar-ne
la idoneïtat del servei».

La Generalitat no disposa de dades
que quantifiquin els usuaris a nivell
de tot Catalunya, però Barcelona és la
ciutat que compta amb més aparells.
Segons un estudi de l’Ajuntament de
Barcelona, a data de 31 de maig hi
havia instal·lats 9.225 i s’activen 200
de nous cada setmana. I la previsió és
arribar a atendre 27.500 persones
grans o amb discapacitat a finals de
l’any 2007. Agrupació Mútua és una
de les dues empreses que s’encar-
reguen del servei públic a la ciutat i
reconeix que quan es parla de
teleassistència es pensa més en la gent
gran que no pas en el col·lectiu dels
discapacitats. Fins a l’abril, la seva
central d’alarma va rebre més de
32.000 trucades. La petició d’ajuda
representa un 7% del total i, d’aquests
percentatge, un 44% eren trucades per
emergència sanitària, un 15% per
emergència social, un 37% per conver-
sar o demanar informació i un 4% per
crisis de sol·litud. «En resum, en un
56% de les trucades que es reben a la
Central d’Atenció d’Alarmes no és
necessari activar cap recurs sanitari»,
explica Imma Playà.

Aquest servei està actiu les 24 hores
del dia, els 365 dies de l’any i s’adreça
a les persones que gaudeixin d’una
capacitat mental i cognitiva suficient
per poder utilitzar el servei
correctament. Es poden beneficiar les
persones majors de 75 anys soles o
acompanyades per algú que ha
d’estar fora de casa moltes hores per
feina; els majors de 65 anys amb
problemes de salut o dependència i les
persones discapacitades que ho
justifiquin mitjançant informes; i els
discapacitats majors d’edat que

superin el barem de necessitar l’ajut
d’una tercera persona o bé que
superin el barem de mobilitat reduïda.

Els usuaris poden estar connectats
amb professionals especialitzats que
activen el recurs d’urgència més
adient a cada situació, ja sigui
desplaçar al domilici de l’usuari una
unitat mòbil, localitzar els familiars o
les persones de contacte, activar altres
serveis d’urgència com el 061, els
Bombers o la Guàrdia Urbana,
etcètera. El servei consisteix en un
dispositiu domèstic d’alarma connec-
tat per via telefònica amb un centre
de control. Aquest fet permet establir
un contacte verbal amb professionals
que poden donar una resposta imme-
diata. També es realitza un seguiment
telefònic dels usuaris cada tres
setmanes i presencial cada sis mesos.

Cost i sol·licitud

El servei de teleassistència és gratuït
per a totes aquelles persones amb
ingressos econòmics inferiors a 1,5
vegades l’indicador públic de renda
d’efectes múltiples (IPREM). Per a les
persones amb ingressos superiors o
iguals a 1,5 vegades i inferiors a 2
vegades l’IPREM, el preu és de 4 euros
mensuals. Per últim, per a les perso-
nes amb ingressos superiors o iguals
a 2 vegades l’IPREM, el cost serà de 6
euros mensuals. La quota mensual
inclou la prestació del servei, l'ús de

El servei de teleassistència

l'aparell i el seu manteniment; no hi
ha cap altre cost addicional ni
d'instal·lació ni de manteniment.

Per demanar el servei cal omplir un
ingrés de sol·licitud al centre de
serveis socials o a l’Àrea Bàsica de
Salut corresponent per domicili o bé
a serveis socials de cada ajuntament.
Les persones que hagin d’acreditar
informes mèdics, però, hauran de
demanar una entrevista amb un
assistent social que s’encarregarà de
fer les gestions necessàries un cop
valorat el cas.

El servei de teleassitència el po-
tencien les administracions
públiques i està recollit a la Ley
de Promoción de la Autonomia
Personal y Atención a las Perso-
nas en Situación de Dependencia.
ASEM-Catalunya creu que està
més pensat per a la tercera edat
que no pas per a les persones
discapacitades. Per aquest motiu,
l’associació té dubtes sobre la
utilitat que pugui tenir per als
nostres socis. Però com tothom té
dret a la informació, la nostra re-
vista ha volgut informar per faci-
litar a les persones que ho
desitgin la sol·licitud d’aquest
servei.

Postura d’ASEM-Catalunya
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«La teleassistència és ara un servei públic
que ha passat de ser passiu a actiu»

ENTREVISTA: Imma Playà, cap de dependència d’Agrupació Mútua.

Què és la teleassistència?
És un servei que està adreçat no no-
més a la gent gran sinó també a les
discapacitades. És un servei preven-
tiu, no tant assistencial ni mèdic, que
es posa al domicili de les persones que
puguin tenir algun grau de dependèn-
cia per garantir la seva autonomia,
evitar els internaments, residències i
que tingui que sortir del seu àmbit
habitual. Inclús és una tranquil·litat
per a la família, perquè la persona es
pot quedar sola a casa. Es tracta d’un
telèfon que s’endolla i ja està, i a més
la persona porta com una medalla, un
polsador durant les 24 hores del dia i
inclús es pot banyar, perquè bany i
cuina són els llocs més perillosos.
Quan la persona necessita ajuda, vol
parlar, té un dubte o se sent sol, pren
el botó i activa una alarma.

Quin és el procés?
Una central d’atenció es posa en con-
tacte amb ella, que no s’ha d’identifi-
car perquè ja se sap qui és. Explica què
li està passant, i s’activen els recursos
sanitaris. Hi ha un component impor-
tant d’emergències sanitàries però no
sempre és l’activació de l’ambulància,
sinó el fet d’estar tranquil i acompa-
nyat. A vegades també és un recorda-
tori, perquè hi ha una agenda de se-
guiment i es truca per recordar que se
l’ha de prendre. És un servei
bidireccional, perquè la central tam-
bé truca la persona, s’interessa per
ella.

Hi ha molta diferència entre el nom-
bre de casos en què es necessita una
ambulància i els que són només de
recordatori?
És un complement. Les trucades de
recordatori formen part del servei. Les
trucades per emergència sanitària re-
presenten el percentatge més petit; la
majoria de casos és perquè es troben
sols.

Quantes persones es beneficien
d’aquest servei?
A Barcelona hi ha 8.500 usuaris i apa-
rells, 7.900. A Lleida, són 400 usuaris.

Quin és el percentatge de persones
discapacitades?

La majoria són gent gran. Els serveis
són els mateixos per a tothom, preven-
tius i de promoció de l’autonomia. Es
va començar per la gent molt gran que
vivia molt sola, però s’ha d’arribar als
20.000 usuaris l’any 2010 així que
l’univers és molt ampli.

Quan es fan trucades per fer un re-
cordatori o veure com està el pacient,
es té en compte si es tracta d’un avi o
d’una persona afectada per una ma-
laltia neuromuscular?
Sí, perquè la informació s’adapta. Es
dóna persona a persona, no és un ope-
rador que ha gravat un missatge.
Cada persona té una fitxa per poder
fer un seguiment personalitzat.

Un soci d’ASEM-Catalunya va fer ús
del servei quan va caure. Va arribar
una professional que no el podia ai-
xecar. Va trucar a la seva empresa per
dir que no podia i va marxar. El va
deixar allà.
A Barcelona hi ha dues empreses que
porten el servei. En el nostre cas, a la
fitxa de la persona consten totes les
seves dades: pes, alçada, condicions...
Depenent dels casos hi va més d’una
persona. Casos com aquests poden
passar, però...

El servei ha incorporat alguna nove-
tat en els darrers anys?
La teleassistència en un principi era

una cosa més limitada i en un entorn
més privat. Ara s’ha fet un servei pú-
blic i majoritari, i s’ha passat d’una
teleassistència passiva a una d’activa.
I això pot arribar molt lluny, si hi ha
recursos.

Com es pot sol·licitar el servei?
Els interessats han d’anar als Serveis
Socials de l’Ajuntament o del  distric-
te de Barcelona corresponent. A més,
totes les Àrees Bàsiques de Salut po-
den donar respostes. Mai es pot fer a
través de nosaltres, sí a través de
l’Ajuntament, que és qui diu si es té o
no dret.

I quin és el preu del servei públic?
La nova llei incorpora el copagament
en funció de la renta. En el cas de la
teleassistència, si el cost supera els 20
euros, el màxim que pot pagar un usu-
ari és 6 euros al mes. El normal és que
no es pagui res o que es paguin 4.

També ofereixen un servei privat.
Per a les persones que vulguin la
teleassistència i no la puguin tenir a
través dels ajuntaments, s’ofereix la
teleassistència fixa, al domicili, i la
mòbil, per quan s’està fora. A més, es
pot contractar temporalment, quan la
família marxa de vacances, una per-
sona que hagi tingut un accident.
S’ofereix a Catalunya, Balears i Aragó,
de moment.

Imma Playà i Jordi Bertran, d’Agrupació Mútua.
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Javier Fenoy, soci d’ASEM-Catalunya,
va rebre el passat 29 de setembre un
gos d’assistència a Sant Cugat. La sol-
licitud la va presentar l’associació fa
un any i la Fundació Bocalán l’ha atés.
Rom, el gos, ja fa companyia a Fenoy
i ja facilita la seva vida diària. Segons
ha explicat, esperava amb ganes l’ar-
ribada del gos, perquè ara pot ser una
més autònom que abans. «Estic feliç i
content», afirma.

La Fundació Bocalán va entregar el
gos amb arnés, targeta de drets del gos
d’assistència, carnet d’usuari, pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil,
certificat d’homologació, cartilla de
vacunació i anàlisi sanguini que l’usu-
ari haurà de renovar cada sis mesos i
portar sempre que aparegui en llocs
públics acompanyat pel seu gos.

L’associació aconsegueix un
gos d’assistència per a un soci

El passat dijous 5 d’octubre el
Congrés dels Diputats va donar
llum verda al projecte de la Ley
de Promoción de la Autonomia
Personal y Atención a las Perso-
nas en Situación de Dependencia.
El text es va aprovar gràcies a
l’acord de PSOE i PP, però va
comptar amb els vots negatius de
CiU, PNV, EA i NBai ja que
aquests grups consideren que el
projecte envaeix competències
autonòmiques en matèria de ser-
veis socials.

Segons el govern central, la llei
garantirà el dret a l’atenció social
a totes les persones de nacionali-
tat espanyola que requereixin
d’ajut per realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària, apro-
ximadament 1,1 milions de per-
sones a tot l’Estat. La llei s’inspi-
ra en el caràcter universal i pú-
blic de les prestacions, l’accés a
elles en condicions d’igualtat i la
participació de totes les adminis-
tracions en l’exercici de les seves
competències. Es constituiran el
Sistema d’Autonomia i Atenció a
la Dependència, un consell terri-
torial i un comitè consultiu en la
matèria. S’han establert tres graus
de dependència que es determi-
naran mitjançant l’aplicació d’un
barem que s’ha d’acordar al Con-
sell Territorial i que ha d’aprovar
encara el Govern. Les compensa-
cions aniran en funció del barem.

 El catàleg de serveis inclou la
prevenció, la teleassistència, l’ajut
a domicili, centres de dia i nit i
atenció residencial. A més, es con-
templen prestacions econòmi-
ques vinculades a la contractació
d’aquests serveis, a l’entorn fami-
liar i a l’assistència personalitza-
da. Totes aquestes mesures s’apli-
caran gradualment fins l’any
2015, amb una inversió de més de
12,6 milions d’euros.

La llei manté el copagament
dels beneficiaris en funció de la
seva renda i el fet que el cuidador
familiar hagi d’estar donat d’alta
a la Seguretat Social, principals
crítiques d’ASEM-Catalunya.

Conveni entre ASEM-
Catalunya i la Generalitat

El Departament de Benestar i Família
de la Generalitat i ASEM-Catalunya
han signat un conveni a partir del qual
l’associació rebrà 53.000 euros fins a
l’any 2008. Es tracta d’un finançament
dels serveis relacionats amb l’econo-
mia social i la gestió dels programes
en l’àmbit de les actuacions cíviques i
del voluntariat que prestin les entitats
sense ànim de lucre.

Durant aquest any, l’associació
rebrà 15.500 euros; l’any 2007, 17.500
euros i la resta, 20.000, l’any 2008 per
desenvolupar accions de coneixement
i difusió de les malalties neuromus-
culars adreçat especialment als joves
d’entre 11 i 18 anys; fomentar noves
actituds envers les malalties
neuromusculars i també per a suport
tècnic i administratiu.

El Congrés ha
aprovat la Llei
de Dependència

L’honorable Consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, i Juan José Moro.

Javier Fenoy, amb Rom.
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La relación entre médico y paciente
no siempre se desarrolla con el sufi-
ciente tiempo, entre otros motivos por
la saturación de los centros de salud.
Ello provoca que en ocasiones se pro-
duzcan olvidos que impliquen una
segunda visita, provocando una ma-
yor sobrecarga del sistema sanitario.
Resulta necesario hacer partícipes a
los pacientes y concienciarlos de que
preparando su visita se pueden
optimizar los resultados clínicos. Con
el objetivo de conseguir una visita de
mayor calidad en igualdad de dura-
ción ha nacido el kit de visita médica.

“Nos mueve su salud. Le acompa-
ñamos al médico” es el lema de una
campaña que pretende proporcionar
al paciente consejos y recordatorios
simples para ayudarle a organizar
mejor su visita al médico.

A través de la web del Kit
(www.universidadpacientes.org ,
www.esteve.com/kitpaciente o
www.asemcatalunya.com) no sólo se
pueden obtener algunas propuestas
para optimizar la visita sino también
un kit de herramientas útiles para
usarlo antes, durante o después de la
consulta médica, así como recursos
electrónicos de calidad.

Esta web ha sido elaborada por la
Universidad de Pacientes, iniciativa
de la Fundació Biblioteca Josep
Laporte y la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, bajo el
patrocinio de Esteve. Asimis-
mo, el kit ha sido elaborado
con el apoyo de las socieda-
des españolas de Medicina
Rural y Generalista
(Semergen), de Medicina de
Familia y Comunitaria
(Semfyc), y de Medicina Ge-
neral (SEMG). Desde la Universidad
se asegura que se elaborarán kits es-
pecíficos para las visitas a los diver-
sos especialistas en diferentes indica-
ciones clínicas.

En el momento de preparar la vi-
sita, la web aconseja a los usuarios
que escriban sus preguntas, llevar
una agenda donde poder apuntar las

Nos mueve su salud,
le acompañamos al médico

indicaciones del médico, tener un die-
tario donde apuntar cualquier sínto-
ma o incidencia, ir acompañado por
alguien de confianza e ir vestido con

ropa cómoda. De hecho, la web per-
mite descargar un calendario men-
sual, el documento “Mi biografía en
salud y un diario de salud”, entre
otros.

El kit también recomienda llegar a
la sala de espera con el tiempo sufi-
ciente, intentar estar en ella lo más có-
modamente posible y entretenerse

mientras se espera, relajarse y repa-
sar la situación (la web ofrece
sudokus, pasatiempos y técnicas de
relajación); es decir, tener claro qué

decir al médico.
En cuanto a la visita, esta

iniciativa propone que se es-
tablezca un diálogo con el
médico (explicar-escuchar),
hacer todas las preguntas ne-
cesarias, concretar con el pro-
fesional qué debe hacer y
cuándo y pedir indicaciones
sobre qué hacer en caso de

duda. Por último, al salir de la con-
sulta se recomienda programar la si-
guiente visita y recoger toda la docu-
mentación necesaria. En esta sección
también se puede descargar de
internet un calendario mensual y el
documento “Mis síntomas y registro
de revisiones y análisis”.

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

La web del kit de visita médica pretende conseguir que las consultas con
el médico sean de mayor calidad con la misma duración que actualmente

En la web del kit de visita médica se pueden
encontrar consejos sobre qué hacer antes,

durante y después de la consulta para poder
conseguir unos mejores resultados tanto para

el médico como para el paciente

Imagen de la campaña.

Continua en la página siguiente
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La Dra. Mª Dolors Navarro, directora
académica de la Universidad de Pa-
cientes y subdirectora de la Fundació
Laporte, explica que “el kit de visita
médica tiene como objetivo dar a co-
nocer a la población, pacientes y fa-
miliares, unas pautas sencillas para
aprovechar al máximo el momento
de la consulta y, de esa forma, orga-
nizar y recordar nuestras preguntas
o dudas”.

Por su parte, el doctor Pedro Javier
Cañones, secretario general de la
SEMG, destaca que ”es necesario
conseguir que el paciente tome con-
ciencia de lo importante que es que
no salga de la consulta sin haber
comprendido el mensaje que recibe
del médico y todas las instrucciones
que éste le da acerca de los pasos que
debe realizar”.

El doctor Julio Zarco, Presidente de
Semergen, reivindica lo importante
que es una relación médico-paciente
en la que el paciente se involucre en
su propio proceso y que la relación
deje de ser unidireccional y pase a ser
del profesional al paciente y del pa-
ciente al profesional. Afirma que
”debe tener una autonomía suficien-
te y ser copartícipe de su proceso ya
que a medida que el paciente se
responsabiliza se agiliza el trabajo
de los profesionales sanitarios”. El
facultativo, por su parte, debe propor-
cionar toda la información que se le
solicita, logrando de esta manera que
el paciente se implique en un plan de
actuación y seguimiento que
incrementará las posibilidades de éxi-
to y que se comprometa en el cuida-
do de su propia salud.

“Dentro de los olvidos más fre-
cuentes de los pacientes cabría des-
tacar el de las recomendaciones rea-
lizadas por el médico de familia res-
pecto a la posología y duración del
tratamiento. Si no existieran estos ol-
vidos, se mejoraría el cumplimiento
terapéutico y disminuirían los pro-
blemas relacionados con el uso de
los medicamentos”, afirma la docto-
ra Carmen Moliner, vicepresidenta de
la semFYC.

Moliner añade que en ocasiones
“nos podemos encontrar con que los
pacientes no recuerden cuándo les
corresponde realizarse alguna prue-
ba de cribado (screening) como la
mamografía o la citología, las dosis
de recuerdo de las vacunas o cuan-
do ir a consultar con otro especialis-
ta.”
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Doctor Daniel Fernández. Doctor Manel Roig. Doctora Pia Gallano.

ASEM-Catalunya organitza per al proper
les 2es Jornades de distrofinopaties Duch
L’acte, que se celebrarà a la Casa del Mar, comptarà amb la participació de diversos especi

La Casal de Mar acollirà el proper 4
de novembre les segones Jornades de
distrofinopaties Duchenne/Becker.
S’iniciarà a les nou del matí, amb la
recollida de la documentació, però la
jornada s’inaugurarà oficialment mitja
hora més tard de la mà de la Conse-
llera de Salut, Marina Geli, i del pre-
sident d’ASEM-Catalunya, Juan José
Moro.

Diferents especialistes participaran
a aquesta activitat. La genetista
de l’Hospital de Sant Pau Pía
Gallano, el neuropediatra de
l’Hospital de la Vall d’Hebron
Manel Roig, la neuròloga de
l’Hosptial de Bellvitge
Montserrat Olivé, i Luís Garcia,
de Genthon, oferiran una xer-
rada sobre “El consell genètic i
la clínica”, que serà moderada
pel neuròleg de l’Hospital del Mar
Adolf Pou. Tot seguit, els assistents
podran participar en un debat, just
abans de la pausa café. A partir de dos
quarts d’una del migdia,  María
Ramos moderarà la xerrada “Una eina
per millorar la qualitat de vida, la fi-
sioteràpia”. En aquesta ocasió, hi in-
tervindran el doctor Daniel Fernán-
dez, de la divisió de projectes del

CatSalut de la Generalitat de
Catalunya; Francesc Corominas,
d’ASEM-Catalunya, i la fisioterapeu-
ta Ascensión Martín, del Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç de Mollet del Vallès. Després
de les explicacions, també s’establirà
un debat en el qual els professionals
podran respondre els dubtes que es
puguin plantejar. Després del dinar,
que serà lliure, a partir de les quatre

de la tarda es parlarà sobre “Com vi-
vim la nostra sexualitat”. Comptarà
amb la participació del psicòleg i se-
xòleg del Centre Nexus Luis Fortuny,
la psicòloga i psicoterapeuta sexual de
l’Hospital de Can Ruti Maika
Bakaikoa, i la psicopedagoga Carme
Riu. La sessió serà moderada per Mi-
quel Maresma, metge i membre de la
Societat Catalana de Sexologia.

L’objectiu d’aquestes jornades de
distrofinopaties és seguir reflexionant,

aprenent, qüestionant i qüestionant-nos
diferents temes que ens preocupen

i amb els quals convivim

Després, i durant un hora, els
assitents podran participar en quatre
tallers: experiències grupals, mobilit-
zació i manteniment, teatre integratiu
i iniciació al hoquei. La cloenda de les
jornades anirà a càrrec de la Conselle-
ra de Benestar Social, Carme Figueras,
i del coordinador del grup de Becker
d’ASEM-Catalunya, Luís Garcia. Es
donaran per finalitzades a les set de
la tarda.

L’objectiu d’aquesta jor-
nada és abordar els diferents
aspectes de la vida (mèdic,
social, personal, etcètera)
amb els quals ens podem
trobar en el dia a dia. Així,
es pretén continuar reflexi-
onant, aprenent, qüestio-
nant i qüestionant-nos dife-
rents temes que ens preocu-

pen i amb els que s’ha de conviure.
Aquest intercanvi, doncs, és necessa-
ri tant per als professionals com per a
les persones amb malaltia neuromus-
cular i les seves famílies per cercar
maneres d’afrontar tots els reptes.

Les places són limitades i, per tant,
s’ha de confirmar l’assistència als te-
lèfons 93.274.49.83 o 93.346.90.59. El
preu de la inscripció és de 10 euros.
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Doctor Josep Maria Recasens (dreta).

er 4 de novembre
uchenne/Becker

pecialistes i amb quatre tallers paral·lels

Taller d’experiències grupals

Taller de mobilització i manteniment

Taller de teatre integratiu

Taller d’iniciació a l’hoquei

El grup de teatre d’ASEM-Catalunya també hi serà present a les
jornades a través d’un taller de teatre integratiu. Durant una hora
intentaran mostrar com treballen habitualment i, per què no, també
intentaran atreure tothom que ho desitgi al grup. Conrado Gallardo
ha explicat que a través de tallers de respiració, consciència corporal
i expressivitat, entre d’altres, qui vulgui podrà tenir una pressa de
contacte amb les activitats habituals i així veure que no s’ha de creure
en els tòpics de la societat, com el fet que la discapacitat estigui mal
vista, i aprendre a estar orgullosos del que som. El taller, a través de
la improvisació, permetrà crear en aquell mateix moment qualsevol
història.

El Club BCN Crakers també hi participarà en les jornades a través
d’un taller d’iniciació a l’hoquei. Aquesta entitat ja fa cinc anys que
juga a la lliga catalana d’aquest esport, a més del Campionat de
Catalunya, i el proper 4 de novembre oferirà una demostració
d’hoquei en cadira de rodes. El president del club, Toni Caballero, ha
explicat que serà una demostració per a nens i que espera que hi pugui
participar un gran nombre de gent. De fet, qui vulgui es podrà a inte-
grar a algun dels equips que estigui oferint la demostració. Els
Craquers entrenen cada cap de setmana.

El taller que desenvoluparà Fisiogestión té com a contingut principal
la mobilització de persones amb discapacitat. L’objectiu és oferir als
assistents uns recursos pràctics per a que puguin realitzar les activitats
de la vida diària, amb els seus familiars, contribuint a la seva capacitat
de moviment i protegint-se ells mateixos dels riscos del mal d’esquena
que es puguin derivar de les tasques de mobilització. Segons Carles
Salvadó, «durant el taller es treballaran diferents tècniques de
mobilització que s’adaptaran al màxim a les necessitats de la família
a l’hora desenvolupar-les en el seu domicili. Per aquest motiu hem
demanat a l’organització que reculli aquestes necessitats durant les
sessions de treball que realitza amb els familiars». 

El doctor Josep Maria Recasens, del Centre Pi i Molist, torna a
col·laborar a ASEM-Catalunya per dirigir un taller que farà reflexio-
nar als assistents sobre les seves experiències personals. En un grup
d’un màxim de 15 persones, per respectar la intimitat dels participants,
qui ho desitgi podrà explicar les seves pròpies experiències, les
situacions del dia a dia, les relacions que estableixen amb d’altres
persones, les seves necessitats i les dificultats per les quals passen i
«aprendre a contenir-les millor, a buscar recursos tant dins d’ells com
en les relacions amb els altres, ja que l’experiència ha de ser la font
d’aprenentatge», explica Recasens. El taller no tindrà un contingut
especificat sinó que seran els participants qui exposin els temes.

Nacho, soci d’ASEM-Catalunya,
ha estat l’encarregat de dissenyar
el tríptic informatiu sobre aques-
ta jornada de distrofinopaties. És
un autodidacta que va veure que
el disseny no se li donava gens ma-
lament amb la pràctica. Després
de fer un logotip i un cartell per a
unes amigues i de rebre felicitaci-
ons per la seva feina, ara pensa en
crear una empresa i poder viure
d’això. “És molt complicat comen-
çar de zero i per crear una empre-
sa és necessària una clientela que
de moment no tinc. L’important és
tenir un projecte i tirar-ho enda-
vant”, explica.

Activitats paral·leles
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¿Qué són les distrofinopaties de
Duchenne i Becker?
Són un tipus de distrofies musculars
produïdes per una alteració en un gen
que codifica una proteïna que es diu
distrofina. Com a conseqüència
d’aixó, a aquest múscul li falta aquesta
proteïna. En el cas de Duchenne, que
és la forma més greu de la malaltia, hi
ha una absència pràcticament comple-
ta de la proteïna mentre que en el cas
de Becker, hi ha una proteïna en me-
nor quantitat del normal o bé que té
un pes molecular alterat. El que està
clar és que la de Becker és una forma
de la malaltia molt més lleu que el cas
de Duchenne. Però les dues estan
produïdes per una alteració del
mateix gen.

Un cop es detecta la malaltia, quin
és el procés?
No es difícil detectar-la si els malalts
són vistos per un metge especialista
en malalties neuromusculars. Un cop
es té la sospita diagnòstica, de vegades
es pot fer un estudi genètic
directament i s’estalvia als nens fer
una biòpsia muscular o d’altres
exploracions que de vegades poden
ser molestes. A vegades no hi ha prou,
perquè no en tots els casos som
capaços de demostrar l’alteració
genética i llavors és necessari fer una
biòpsia muscular per demostrar que
al múscul li falta la proteïna
distrofina.

I quin és el posterior tracta-
ment als afectats?
Tractament farmacològic
curatiu no existeix però no
s’ha d’oblidar que hi ha molts
d’altres tractaments no
curatius pero que són
necessaris i que milloren la qualitat de
vida d’aquests malalts. En el cas de
les distrofinopaties, un percentatge
molt elevat dels pacients tenen o
tindran una afectació del múscul
cardíac, el seu cor estarà malalt, i això
s’ha de tractar per millorar la capacitat
del cor. Altres tractaments importants
són, per exemple, tractar la
insuficiència respiratòria (sobre tot en
etapes avançades del Duchenne) i aixó
es fa colocant unes mascaretes

conectades a una màquina i d’aquesta
manera fa que el pacient no tingui que
fer esforços per respirar. Es tracta d’un
tractament que no es gens invasiu, que
es posa a la nit i millora molt la
oxigenació de la sang i, com a resultat
d’aixó, el seu estat general. Altres
aspectes: doncs si hi ha molèsties
digestives s’ha de fer una dieta que
vagi bé per anar de ventre, es
importantíssima la fisioteràpia per
mantenir el to dels músculs, intentar
evitar la progressió de les retraccions,
etcètera.

És important que els afectats es
mantiguin actius?
Sí. Les persones amb distrofia muscu-
lar de Becker, moltes d’elles durant
anys han mantingut una vida més o
menys normal, perquè pot començar
tardanament. És important que els
animis a tenir una activitat física
mantiguda i a fer esport, perquè això
és molt beneficiós. Els allitaments o
estar moltes hores sense fer excercici
per a aquests malalts no és gens bo.

Quines són les consultes més habi-
tuals per part dels malalts?
Jo diria que en cas de la malaltia de
Duchenne, donat que comença en eta-
pes molt tempranes de la vida, els
nens han viscut sempre amb la ma-
laltia i acostumen a preguntar poc, i
són els pares els que demanen sem-
pre si ha sortit algun tractament, o

quins estudis s’estan fent, o si tal trac-
tament que ha sortit a la premsa és
eficaç, etcètera. El cas de la distrofia
muscular de Becker és diferent, per-
què molt d’ells durant la infància han
tingut poques limitacions, i arriben a
la edat adulta, treballen, tenen pare-
lla, etc. Aquests pregunten també so-
bre els tractaments, si ha sortit algu-
na cosa, i també consulten sobre la
possibilitat de tenir fills, si ho poden
trasmetre o no, per exemple.

Quins consells o recomanacions se li
donen als afectats i les seves famíli-
es?
És important explicar la malaltia, que
és, perquè es produeix, com es

trasmet... Crec que també
és important –i aixó
especialment en el cas del
Duchenne– recomanar als
pares que es posin en con-
tacte amb ASEM-
Catalunya. El fet de conèi-
xer altres famílies que pa-

teixen aquesta malaltia els ajuda a por-
tar-ho millor, i poden compartir dub-
tes, o solucions a problemens que van
sorgint. En el cas dels Becker, s’ha
d’explicar que si tenen fills, les noies
seran portadores obligades, però que
es poden fer, i s’han de fer, estudis pre-
natals per evitar tenir néts amb la
malaltia. Crec que també se’ls ha de
recomanar que mantinguin una vida
activa, que continuin treballant, que
facin natació o algun esport suau,

«Els allitaments o estar moltes hores sense 

El doctora Montserrat Olivé, al laboratori.

ENTREVISTA: Doctora Montserrat Olivé, de l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital Universistai de 

Crec que és important recomanar als pares
que es posin en contacte amb ASEM-

Catalunya. El fet de conèixer altres famílies
que pateixen aquesta malaltia els ajuda a
portar-ho millor i poden compartir dubtes
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sempre que no hi hagi cap contrain-
dicació, com seria quan hi ha afecta-
ció cardíaca greu. Cal tenir en compte
que alguns pacients amb la malaltia
de Becker tenen poca limitació funci-
onal i poden portar una vida força
normal.

Quines investigacions
s’estan duent a terme?
Des de fa anys és ben
conegut que s’estan fent
molts estudis. Alguns
d’ells van dirigits a corre-
gir el defecte genètic però també hi ha
d’altres que estudien els motius pels
quals es produeix la destrucció de la
fibra muscular. Per exemple, perquè
l’entrada de calci dins del múscul fa
mal o si hi ha un estrés oxidatiu que
fa mal a la fibra muscular, etcètera.
Això a la llarga podria donar la llum
per buscar tractaments que pugin
ajudar, si no curar, a millorar la
malaltia. D’altra banda hi ha les
investigacions dirigides a buscar un

tractament curatiu, i hi ha diferents
tipus: els estudis de recerca buscant
tractaments amb teràpia gènica, a po-
der introduir el gen que està danyat
en el malalt o que puguis curar
l’alteració que té el gen, que es pugui
modificar. També s’estan fent estudis
amb teràpia cel·lular, en els quals es
mira si els trasplantaments amb
mioblastes o amb cèl·lules mare pot
reemplaçar el múscul malalt i fabri-
car la proteïna. N’hi ha d’altres, no
menys importants, com poden ser
estudis que busquen millorar la
qualitat de vida dels pacients, per
exemple, si surt un fàrmac pel cor més
efectiu que els anteriors. Aquests són
també molt importants, i no només els
dirigits a la teràpia gènica.

En quina fase es troben aquests es-
tudis?
N’hi ha alguns que estan en fases
avançades però la majoria d’ells es fan
amb models animals i d’altres assajos
amb pacients, però en fases experi-
mentals. Com s’introdueix un gen…
S’han fet coses però de moment estan
començant. No es pot donar dates so-
bre quan es poden aplicar els resul-
tats, però s’ha de tenir esperança i
pensar que amb el temps es trobaran
tractaments efectius.

Creu que és important un tractament
transversal entre els diferents espe-
cialistes?

És importantíssim i per diversos mo-
tius. Un és la comoditat del malalt,
que en un mateix dia pot ser valorat
pel neuròleg, el cardiòleg o el
rehabilitador. Però també per al met-
ge que porta el malalt, que pot parlar
amb el cardiòleg i valorar si s’ha de
fer un determinat tractament o no. En
el cas de Becker, a vegades l’afectació
del cor pot ser una manifestació pre-
dominant a la malaltia. Hi ha alguns
malalts que s’ha de plantejar si s’ha

de fer un trasplantament cardíac, i és
molt important que el metge, el neu-
ròleg i el cardiòleg discuteixin i valo-
rin els riscos que pot comportar per
al malalt. Sí, és molt important la co-
ordinació entre els diferents metges.

Hi ha coordinació entre els especia-
listes a nivell de Catalunya, Espanya
i la resta del món?
A nivell d’Espanya hi ha menys
relació de la què seria desitjable. Tot i
amb això les coses estan començant a
canviar perquè s’ha creat una xarxa
d’estudi de malalties musculars a
nivell nacional en la qual hi partici-
pen diferents grups. Hi haurà més
interrelació entre la diferent gent que
es dedica a aquestes malalties. A nivell
internacional, la majoria de gent que
treballem en aquest camp hem
contactat moltes vegades amb grups
de fora o bé perquè ho hem necessitat,
perquè no hem pogut diagnosticar
amb certesa, o perquè col·laborem
amb gent que està estudiant una de-
terminada malaltia i fem estudis en
col·laboració… En aquest sentit jo he
de dir que la meva experiència amb
grups de fora fins ara ha estat
excel·lent i beneficiosa per a tothom.

És membre del comitè d’experts
d’ASEM-Catalunya. Quina col-
laboració manté amb l’associació?
De tant en tant ens fa consultes sobre
un tema determinat i si podem con-

testar-les ho fem, o si s’orga-
nitzen jornades com aquesta
del 4 de novembre i se’ns con-
vida doncs evidentment estem
disposats a anar-hi.

Què explicarà en la seva in-
tervenció a les jornades del

proper 4 de novembre?
Jo tracto exclusivament pacients
adults, perquè en aquest hospital no
hi ha pediatria, així que segurament
explicaré aspectes molt més referits a
la malaltia de Becker, de la qual es
parla molt menys que de la de
Duchenne, i explicaré els aspectes que
penso que puguin ser interessants en
quan al diagnòstic, la importància de
fer un diagnòstic genètic, del consell
genètic i com és el curs de la malaltia.

e fer exercici no és gens bo per als afectats»
i de Bellvitge.

Les investigacions es troben en fases
experimentals. No es pot donar dates

sobre quan s’aplicaran els resultats, però
s’ha de tenir esperança i pensar que es

trobaran tractaments que siguin efectius
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Des d’ASEM-Catalunya, aquest curs volem portar a terme
una nova iniciativa adreçada als professionals que treballen
amb el nostre col·lectiu, el Cicle de Sessions Clíniques:
analitzar un cas o situació personal i les seves especificitats
per donar als diferents col·lectius de professionals eines
de coneixement per aconseguir una millor atenció a les
persones afectades per alguna malaltia neuromuscular.
Aquestes Sessions Clíniques tenen la finalitat de donar a
conèixer les dificultats però també les oportunitats de les
persones amb malaltia neuromuscular i crear espais
d’intercanvi entre els col·lectius professionals i l’Associació.
L’objectiu final és aconseguir que cada vegada més la per-
sona rebi una atenció integral amb una perspectiva
biopsicosocial on tots hi estiguem involucrats i juntament
amb els facultatius que intervenen, estiguem coordinats i
assabentats del que són i el que comporten les malalties
neuromusculars.

Així doncs, les Sessions Clíniques aniran dirigides a
diferents professionals: fisioterapeutes, metges de família
i infermers, neuròlegs, anastesistes, mestres, psicòlegs,
pedagogs… Consistiran en una jornada intensa de treball,
de cada especialitat, on es treballaran els aspectes més
importants.

Sovint, quan ens trobem davant dels professionals,
tenim la sensació que aquests no entenen les nostres

Sota el lema El futur és la nostra esperança, l’Auditori de la Universitat de
Deusto (Bilbao) acollirà els propers 17 i 18 de novembre el 23è Congrés
d’ASEM sobre la investigació en les malalties neuromusculars. ASEM-
Catalunya hi serà present. A més de la presidenta de la Federació ASEM,
Teresa Baltà, hi assistiran el president de l’associació, Juan José Moro, i tres
membres de la junta: Teresa Pereira, Mónica Breitman i Juan Termes.

L’organitza BENE (Bizkaiko Eritasun Neuro-muskularren Elkartea) i, al
llarg dels dos dies, diferents profesionals oferiran xerrades sobre distrofies,
miopaties, la miastenia Gravis, “Mecanismos Eopigenéticos en la distrofia
Facioescapulohumeral”, neuropaties, el panorama sobre les malalties mito-
condrials, la rehabilitació respiratòria i el suport psicològic en les malalties
neuromusculars, investigació, cardiopaties, miositis osificans, la genética
en les distrofinopaties o la Teràpia del Salt de l’Exon en les distrofinopaties,
entre moltes d’altres. El congrés finalitzarà el diumenge 19 de novembre
amb una reunió entre el comité d’experts i la Federació ASEM.

Les inscripcions es poden formalitzar fins al proper 2 de novembre. El
preu és de 50 euros per als professionals; 25 per als estudiants i per als no
socis i 20 per als socis. L’ingrés s’ha de realitzar al compte d’ENE (BBK 2095
0000 70 9107429387), indicant el nombre d’assistents. S’haurà d’enviar una
còpia del resguard pel correu postal o via web a les següents adreces:
Asociación Bene (Centre Cívico Bidarte. Av. Lehendakari Aguirre, 42. 48012.
Bilbao) o a bene@euskalnet.net

Objectius:

· Sensibilitzar els ciutadans sobres les malalties
neuromusculars
· Posar en comú les investigacions i/o tractaments
pal·liatius que s’apliquen al nostre país i en d’al-
tres.
· Impulsar la coordinació entre els diferents profes-
sionals que intervenen en el procés de la malaltia.
· Establir mecanismes de col·laboració entre les per-
sones afectades i els professionals.
· Potenciar els grups socioterapèutics.
· Elaborar un cens de persones afectades.
· Donar a conèixer a la societat el fet diferencial de
les malalties neuromusculars.

Sessions informatives per a professionals

ASEM-Catalunya participarà en la
23a edició del Congrés de la
Federació ASEM sobre la investigació
en les malalties neuromusculars

L’associació ha organitzat un cicle que pretén donar a conèixer als participants les
dificultats del dia a dia de les persones afectades per alguna malaltia neuromuscular

angoixes, pors, dificultats, per això creiem que aquest
intercanvi pot ser molt positiu i afavorirà a donar a conèixer
el nostre col·lectiu. Com tots bé sabeu, un dels objectius
principals d’ASEM-Catalunya és donar a conèixer que són
les malalties neuromusculars i lluitar per la millora de la
qualitat de vida de les persones que estan en aquesta
situació.

Anna Ferrer
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ASEM-Catalunya és conscient que les
malalties neuromusculars afecten en
certs aspectes la vida quotidiana de les
persones afectades, que tenen una po-
tencialitats que s’han de promoure per
assolir la millor qualitat de vida possi-
ble. No tenen tractament curatiu però
sí que existeixen tractaments com la fi-
sioteràpia, la logopèdia o exercicis de
recuperació de la memòria que poden
millorar el dia a dia dels afectats. Per
aquest motiu, ASEM-Catalunya propo-
sa als partits polítics que tinguin en
compte les següents consideracions:

La consolidació de la fisioteràpia
domiciliària com a tractament per als
afectats per una malaltia neuromus-
cular. La mobilitat dels afectats és molt
limitada i la fisioteràpia contribueix a evitar contractures,
dolors posturals o malformacions, etc. Els seus beneficis no
són físics sinó també psicològics i, per tant, ASEM-Catalunya
proposa que la fisioteràpia es contempli com a dret d’assis-
tència mèdica sense limitacions en el temps per a tot el ter-
ritori català.

La tramitació de les sol·licituds de les prestacions ortopè-
diques ha de ser el més àgil possible. S’han d’establir uns
mecanismes reguladors per evitar, per exemple, el
peregrinatge que ha de fer el la persona entre els diferents
professionals de la salut per aconseguir les bateries de les
cadires de rodes. D’altra banda, els llits articulats elèctrica-
ment fa més segures i confortables les tasques per aixecar,
posar al llit o vestir els afectats, així com també les ajudes
tècniques per al bany. Realitzar la tasca d’higiene personal
és molt complicat si no es disposa d’elements tècnics d’ajut
com són les cadires per la dutxa o els banys adaptats. La
incorporació d’aquests elements al catàleg de prestacions
ortopèdiques facilita molt la tasca del cuidador habitual.

L’elaboració d’un cens d’afectats i tipologies
neuromusculars per conèixer la realitat d’aquestes afecci-
ons i la seva incidència en la població. Aquestes malalties
són genètiques i, per tant, la informació, la prevenció, el
consell genètic, el diagnòstic prenatal i el precoç són im-
prescindibles per evitar el patiment familiar. No s’ha d’obli-
dar que la convivència amb els afectats és durant les 24 ho-
res del dia sense possibilitat de descans i cal un suport pro-
fessional de les xarxes sanitària i social.

Proposta d’atenció integral a la família. Per aconseguir-
ho, és urgent que l’administració sanitària es faci càrrec del
treball en equip dels professionals sociosanitaris.

Creació d’un consell assessor de malalties neuromusculars.
La seva funció seria fer una primera aproximació estadísti-
ca sobre la incidència i la prevalença de les malalties
neuromusculars i el manifest sobre el tractament amb
mioblastes que serviria per poder informar a les famílies.

ASEM-Catalunya demana també formar
part d’aquest consell assessor.

Foment de la investigació. Els poders
públics han d’incentivar i facilitar que
al nostre país es pugui investigar per
poder trobar algun tractament per als
afectats per una malaltia neuromuscular.

Atenció domiciliària sanitària. ASEM-
Catalunya considera molt greu que no
hi hagi un seguiment domiciliari poste-
rior a intervencions com la traqueotomia
ni que es faciliti el subministrament del
material sanitari corresponent. S’ha
d’obrir una línia de suport domiciliari
per a aquests casos.

Transport sanitari. Sovint hi ha queixes
per la durada del recorregut del transport sanitari col·lectiu,
que passa per diferents pobles, i perquè no hi ha criteri so-
bre el tipus de persones que han de compartir el transport.
Aquest aspecte s’hauria de revisar amb les empreses que
donen el servei.

Publicacions. Donar a conèixer les malalties
neuromusculars a través de publicacions.

Sistema de prestacions econòmiques. ASEM-Catalunya
proposa que totes les persones amb disminució superior o
igual al 65% i majors de 18 anys tinguin dret al cobrament
d’una pensió independentment dels ingressos del nucli fa-
miliar.

Els Serveis Socials haurien de ser considerats com a dret
social. Els serveis d’atenció primària no responen a les ne-
cessitats de les persones afectades per una malaltia
neuromuscular, mentre que els d’atenció domiciliària direc-
tament no existeixen per a les persones amb disminució.
Resoldre aquest problema és competència municipal.

Un centre de respir familiar és necessari. Seria una resi-
dència de curta estada per quan la persona cuidadora sent
una sobrecàrrega física, psíquica, quan contrau una malal-
tia o fa vacances.

Integració laboral dels afectats per una malaltia
neuromusculars. Una de les grans dificultats és la integra-
ció laboral dels afectats o donar sortida als casos en què
degut a l’elevat grau de dependència aquesta no sigui pos-
sible. En aquest cas, les persones haurien d’aconseguir la
condició de pensionistes.

Ensenyament. Els nens afectats per malalties
neuromusculars no són ben atesos a l’escola i hi ha defici-
ències que no garanteixen el dret a l’ensenyament, com la
no existència d’un vetllador o d’ajudes tècniques o el tracte
no correcte dels docents, que oscil·la entre la sobreprotecció
i el deixar fer.

Propostes d’ASEM-Catalunya
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ASEM-Catalunya, a la Mercè 2006

ASEM-Catalunya i la Fundació Caixa
Tarragona han signat un conveni de
col·laboració que permetrà que l’asso-
ciació es beneficïi de la recaptació del
cicle de concerts de sarsuela que la
Fundació celebrarà a l'Auditori Caixa
Tarragona (Tarragona) els propers
mesos d’octubre i novembre. La pri-
mera peça que s’interpretarà és Cançó
d’amor i de guerra (29 d’octubre a les
19 h.). Es tracta d’una sarsuela catala-
na situada a finals del segle XVIII amb
música de Rafael Martínez Valls i text
de Lluís Capdevila i Víctor Mora, una

versió concertant amb acompanya-
ment de piano. En segon lloc, Antolo-
gia. Joies de la Sarsuela (12 de novem-
bre, 19 h.), una selecció de romances i
danses de Penella, Torroba, Barbieri,
Guridi, Solozábal i Caballero, entre
d’altres, interpretada per Maria Teresa
Vert (soprano), Gabriel Blanco (tenor),
Fedra Borràs (flauta travessera),
Francesc Puig (clarinet) i Daniel
Garcia (piano). Per últim, La tabernera
del puerto (26 de novembre, 19 h.), és
un espectacle entenedor basat en l’am-
bient pesquer de Cantàbria.

Segons Xavier Bas, «les activitats
culturals que organitza la Fundació
Caixa Tarragona a l'Auditori són ha-
bitualment sense entrada, gratuïtes.
Des de fa tres anys, però, algunes
d'aquestes activitats, porten incorpo-
rada una entrada de 2,5 euros que es
destina íntegrament a una entitat be-
neficiària, en aquest cas a ASEM-
Catalunya. Es tracta, d'aquesta mane-
ra, que els espectadors facin un petit
esforç econòmic que beneficia una
entitat que treballa en el camp de la
solidaritat o assistencial».

Els guanys del cicle de sarsuela de la Fundació
Caixa Tarragona es destinaran a l’associació

L’asociació col·loca un estand a la Plaça Catalunya durant les festes de Barcelona

ASEM-Catalunya ha estat una de les 500 associacions
que ha instal·lat un estand a la Plaça Catalunya durant
les festes de la Mercè d’enguany. Allà, socis i
treballadors informaven als visitants sobre l’activitat
diària de l’entitat i sobre les malalties neuro-
musculars.

S’oferia la possibilitat de formar part d’ASEM-
Catalunya, accedir al «Manual de cuidados generales
de personas afectadas por enfermedades
neuromusculares» i emportar-se la darrera revista, pu-
blicada el passat mes de juliol. Durant el dissabte,
diumenge i dilluns, van ser molts socis els que van
passar per l’estand per interessar-se i per fer una visita,
per la qual cosa ha estat molt actiu, a més de ser una
bona oportunitat per donar a conéixer l’associació.
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El projecte Trobem-nos, realitzat al
llarg de l’any 2006 per la nostra enti-
tat, amb el suport de la Secretaria Ge-
neral de Joventut, té l’objectiu princi-
pal de potenciar la independència i
l’autonomia dels nostres joves, a tra-
vés d’activitats d’oci i culturals on
hem treballat aspectes com: les relaci-
ons interpersonals, les angoixes, el
moviment, les possibilitats i les opor-
tunitat que tots tenim. Les activitats
que han englobat el projecte, o que
tenim preparades per realitzar durant
aquest any són: grup de teatre d’Asem
Catalunya, natació, informàtica, acti-
vitats de cap de setmana, cine-fòrum...

Així doncs us encoratgem a que
seguiu participant en les diferents ac-
tivitats i aquells que no hi heu parti-
cipat, us animem a fer-ho! Aquest any
han participat d’aquest projecte molts
joves de la nostra associació. Afavo-
rint i potenciant les seves habilitats
personals i socials i estimulant la cre-
ació de noves.

Des de l’Associació Catalana de
Malalties Neuromusculars es pretén
continuar amb aquest projecte, ja que
creiem que reforçar les habilitats per-
sonals a través de l’oci és un mètode
divertit i estimulant, especialment per
als més joves. Així doncs, no us ho
penseu més i veniu amb nosaltres a
realitzar les diferents activitats! Per a
més informació podeu trucar a l’As-
sociació.

Can Fabra, al carrer Segre del bar-
ri de Sant Andreu, tornarà a ser
l’escenari de la Festa de Nadal
d’ASEM-Catalunya. A partir de
les sis de la tarda s’obriran les por-
tes del centre i tothom hi està con-
vidat.

S’ha creat una comissió –forma-
da per Maria Teresa Baltà, Juan
Caballero, Juan Termes i Conrado
Gallardo– que encara ha de defi-
nir quines activitats se celebraran
però tots els socis rebran una car-
ta informativa convidant-los a la
festa i detallant el programa. Us
esperem a tots!

El Projecte Trobem-
nos continua en marxa

Can Fabra acollirà el
16 de desembre la
Festa de Nadal’06

PRODEP celebra el seu
segon Fòrum a l’Hospitalet

El Centre Cultural La Bòbila de
l’Hospitalet de Llobregat i l’Hospital
Universitari de Bellvitge van acollir el
segon Fòrum PRODEP (Programa per
a l’impuls i l’ordenació de la promoció
de l’autonomia personal i l’atenció de
les persones amb dependència) els pas-
sats 28 i 29 de setembre. L’objeciu
d’aquest Fòrum era avançar en els tre-
balls d’implementació dels projectes
demostratius que aquest programa,
vinculat a les conselleries de Benestar i
Família i Salut, té en marxa.

L’acte de presentació del Fòrum va
anar a càrrec de José Vicente Muñoz,
regidor de l’àrea de Benestar social de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, qui va
destacar la posició d’avantatge que pre-
senta Catalunya vers les altres comu-
nitats autònomes de l’Estat Espanyol
en un marc destacat per l’aprovació de
la Ley de Promoción de la autonomia
personal y atención a las personas en
situación de dependencia per part del
Consell de Ministres. Seguidament va
intervenir Angel Gil, director del pro-

grama Prodep, qui va parlar sobre la
importància dels projectes demostra-
tius que s’estan portant a terme a di-
versos territoris de Cata- lunya i que
són l’evidència d’una realitat en matè-
ria de dependència que facilitarà la
implantació de la futura llei. La inter-
venció més destacada de la segona i úl-
tima jornada va ser la d’Amparo
Valcarcel, Secretaria d’Estat de Serveis
Socials, Famílies i Discapacitat, que va
participar en el Fòrum a través d’una
conferència sobre el ventall de cober-
tura que tindrà la futura llei de depen-
dència sobre les persones i familiars
que es troben en aquesta situació. Les
conselleres de Benestar i Família,
Carme Figueras, i de Salut, Marina Geli,
han acompanyat la secretària en la seva
intervenció i posteriorment també van
fer èmfasi en la importància del pro-
grama Prodep com a referent per a la
implantació de la futura llei estatal.
Concretament, Geli ha qualificat de
moment històric l’actual situació en que
es troba Catalunya vers aquest tema.

El 28 i 29 de setembre també es va ce-
lebrar el curs «La lectura del protocol
d’investigació clínica», organitzat per
la Fundació Doctor Robert i la
Federació Espanyola de Malalties
Rares. L’objectiu era que els partici-
pants poguessin adquirir o ampliar els
coneixements sobre els assajos clínics.
Els professors Mónica Salvo, Marga-
rida Pla, Màrius Morlans i Sílvia
Mateu van oferir els mòduls “Funda-

mentos éticos de la investigación
clínia con personas”, “Metodología y
desarrollo del ensayo clínico” y “El
consentimiento: garantía de los dere-
chos de la persona sujeto de experi-
mentación clínica”. Segons la
Fundació, “la necessitat de realitzar
assajos clínics és evident ja que mit-
jançant els mateixos podem obtenir
noves fonts de diagnòstic, prevenció
i tractament de les malalties”.

La Fundació Doctor Robert ha celebrat
un curs sobre investigació clínica

Ángel Gil i José Vicente Muñoz, durant el Fòrum de Prodep.
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L’Ajuntament de Barcelona està impulsant una campanya
per suprimir les barreres arquitectòniques als establiments
comercials de la ciutat. L’actual normativa autonòmica
incideix només en les superfícies de nova construcció o
pendents de rehabilitar que tinguin una superfície major
de 100 metres quadrats. Per aquest motiu, si bé les grans
superfícies presenten facilitats d’accés i ús, les botigues
petites, les més properes, no sempre estan adaptades.

La iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona té com a
objectiu millorar l’accessibilitat dels establiments
comercials i potenciar a l’hora el comerç de proximitat: “En
el cas de les persones amb mobilitat reduïda, el que cal
és que l’entorn tingui unes condicions adequades d’acces-
sibilitat per tal que en puguin fer ús amb la màxima
autonomia. Les millores que es facin seran també un
benefici per a un conjunt ampli de persones: gent gran,
persones amb cotxets de nadons, amb carrets de comprar,
etcètera”.

Aquesta campanya va adreçada als botiguers que
vulguin fer reformes als seus establiments per millorar-ne
les condicions d’accessibilitat. S’emmarca en l’Any del

Les persones discapacitades residents
a Barcelona pateixen un greuge eco-
nòmic respecte la resta de la població
de 27.398 euros anuals. El greuge, a
més, canvia en funció del tipus de
discapacitat, el grau i el gènere. Així,
el col·lectiu de les dones és el que pa-
teix aquest biaix amb més intensitat.
Aquestes són les principals
conclusions d’un estudi en-
carregat per l’Ajuntament de
Barcelona a Antares
Consulting en el qual ha col-
laborat ASEM-Catalunya.

L’estudi incorpora tot el
ventall de tipologies de
discapacitat: física, intel-
lectual, auditiva, visual i malaltia
mental. I ha tingut en compte els cos-
tos d’atenció personal (activitats de la
vida diària i atenció especialitzada),
els addicionals units a la discapacitat
(habitatge, desplaçaments, suport for-
matiu i de manteniment...) i els cos-

Comerç i en ella també hi col·laboren l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat i l’Institut Municipal de
Paisatge Urbà. Aquests organismes assessoren de manera
gratuïta els interessats, ajuden en tot el procés
administratiu per sol·licitar la subvenció (que pot arribar
fins al 25% del cost de l’obra) i s’encarrega de retornar
l’import de les taxes de serveis urbanístics i de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres que cal pagar.

Per aconseguir que un establiment sigui accessible cal
substituir, a l’entrada, els graons per rampes suaus i tenir
una porta d’amplada mínima de 80 centímetres. A l’interior,
els espais han de permetre moure’s amb comoditat i els
emprovadors han de tenir una amplada que doni cabuda
a una persona amb cadira de rodes. En el cas dels bars i
restaurants, a aquestes mesures s’ha de sumar l’adequació
dels banys.

A més, a través del Pla d’Accessibilitat, el Consistori
preveu que a finals d’aquest any gairebé el 100% de la via
pública i la majoria d’edificis municipals tinguin unes
condicions òptimes d’accessibilitat i, en el cas del transport,
que els autobusos tinguin només un pis baix.

Campanya per un comerç més accessible

Segons la directora, Montserrat Cervera,
l’estudi pot tenir una gran utilitat en el futur
per a les persones discapacitades per poder
accedir a convocatòries o a ajuts públics.

tos d’oportunitats (taxes d’analfabe-
tisme, població inactiva, d’atur, lloc de
treball i contractació i salari mitjà).
D’aquestes xifres se n’extreu que si bé
la població sense estudis a Barcelona
és del 8%, entre la població amb
discapacitat és superior al triple
(25,78%).

A més, la taxa d’activitat baixa del
70% al 40% i només el 62% de les per-
sones amb discapacitat que treballen
cobren un sou estàndard per ocupar
llocs de treball normalitzat. Per últim,
l’estudi estableix que les persones
amb discapacitat cobren un 74,08 del

sou mitjà a Catalunya, establert en
20.728,6 euros anuals.

Estudi necessari i oportú

La directora de l’estudi és Montserrat
Cervera, d’Antares Consulting. Se-
gons Cervera, és la primera vegada

que es va un estudi d’aquest
tipus: «Se n’han fet d’altres,
però molt objectius, que no
tenien en compte aspectes
intangibles. Per això és una
novetat en aquest sentit». La
directora de l’estudi afegeix
que s’ha traduït en termes
econòmics tota aquella despe-

sa que normalment no es té en comp-
te mai i que els resultats són tant opor-
tuns com necessaris: «Pot tenir una
gran utilitat en el futur per poder
accedir a convocatòries o ajuts pú-
blics per a les persones disca-
pacitades».

Un estudi alerta del sobreesforç econòmic
de les persones discapacitades de Barcelona
ASEM-Catalunya ha col·laborat en l’informe encarregat per l’Ajuntament de
Barcelona, que determina que el greuje econòmic comparatiu mitjà respecte la

resta de la població és de 27.398 euros anuals
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L’Associació té a la vostra disposició espais de
trobada on podrem parlar, compartir, escoltar,
ajudar i ajudar-nos; tot en un clima de solidaritat,
comprensió i empatia.

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

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

Aquest és el calendari dels diferents grups:ESPAIS DE TROBADA

Distròfia de
Becker

Últim dijous
de mes

Primer
divendres

de mes

Primer dilluns
de mes

    GRUP      DIA          HORA                LLOC

19.00

16.30

17.00

19.30

Can Guardiola
93 274 49 83
93 346 90 59

Centre Pi i Molist
93 274 49 8317.30Cada 15 diesFamiliars

Pares amb
nens/nenes

petits

Últim divendres
de mes

Can Guardiola
93 274 49 83/ 93 346 90 59

Distròfia Facio
Escapulo
Humeral

Distròfia
Miotònica
d’Steinert

Can Guardiola
93 274 49 83
93 346 90 59

Can Guardiola
93 274 49 83/ 93 346 90 59

ASEM-Catalunya i Auris 4
posaran en marxa aquest curs
el projecte «L’Aula es mou»

L’Associació Catalana de Malalties
Neuromusculars, ASEM-Catalunya,
amb la col·laboració i el recolzament
de la Fundació Auris 4, portarà a ter-
me al llarg del curs 2006-2007 el pro-
jecte “L’aula es mou”.

L’aula es mou vol ser un reforç es-
colar a tots aquells infants i joves amb
malaltia neuromuscular que ho ne-
cessitin. Les malalties neuromus-
culars són malalties genètiques i he-
reditàries, que provoquen una pèr-
dua de força muscular progressiva.

Aquest fet, fa que molts nens i ne-
nes amb aquestes patologies, per mo-
tius de salut no puguin assistir a l’es-
cola de forma continuada. Fet que pot
dificultar seguir el ritme del curs es-
colar de tots els nens i en el futur, una
inclusió en la societat, principalment
en el mercat laboral, donat que les
persones amb malaltia neuro-muscu-
lar han de desenvolupar tasques pro-
fessionals que no requereixin esforç
físic.

Per tant, es vol aconseguir que
aquests nens i nenes tinguin les ma-
teixes oportunitats que la resta d’in-
fants ja en la seva etapa escolar, la
qual, sense dubte, marcarà el seu fu-
tur.

L’aula es mou, donarà el suport
necessari a cada infant, a partir de les
seves necessitats escolars, educatives
i personals per tal que pugui seguir

el curs escolar sense dificultats.
Aquest suport es realitzarà principal-
ment al domicili, per professionals
qualificats, en casos excepcionals es
podrà realitzar en centres hospitala-
ris i/o escolars.

Un dels elements importants del
projecte és que es realitzarà en coor-
dinació entre tots els agents impli-
cats: infant, família, escola, associa-
ció. Per tal de poder donar una res-
posta personalitzada i global en cada
cas.

També per a les famílies

El projecte de l’aula es mou donarà,
també un suport a les famílies evitant
situacions d’estrès i angoixa,
provocades per la tasca cuidadora que
desenvolupen les 24 hores del dia.

L’aula es mou, en definitiva, és un
suport personalitzat per a cada infant
(que degut a la malaltia neuromus-
cular no pot seguir el ritme escolar
normalitzat) i un recolzament per a
les famílies, creant espais propis i
moments de respir.

Per a més informació del projecte
o de l’entitat, els interessats poden
trucar al telèfon 93.274.49.83 o con-
sultar la pàgina web de l’associació:
www.asemcatalunya.com.

Anna Ferrer

Les vacances d’uns socis d’ASEM-
Catalunya no van acabar tan bé com
pensaven. En el vol de tornada de
Tenerife, i quan ja estaven muntats a
l’avió, el comandant els va fer baixar
i quedar-se a terra perquè, segons va
afirmar, les bateries de la cadira de
rodes que portaven eren perilloses.

Els fets es remunten al passat mes
d’agost. Després d’una llarga conver-
sa i muntar i desmuntar la cadira, els
afectats van assegurar que les bateries
eren de gel i, per tant, no podien ser
perilloses com sí que ho són les
hermètiques. Tot i això, el comandant,
de la companyia aèria Spanair, va dir
que ells podien viatjar però la cadira
no. I com baixarien després del viatge?
Aquesta va ser la resposta dels socis,
a més de que no era la primera vegada
que viatjaven amb la cadira. Segons
ells, “el comandant no va voler entrar
en raó de cap de les maneres, i tothom
ens mirava des de dins de l’avió com
si fossim terroristes!”. Asseguren que
no va proposar cap solució i que el
procediment no va ser gens correcte:
“No vam arribar a cap entesa tot i
parlar el mateix idioma. No es posa a
la pell de la gent, ell no sap que és
anar en cadira de rodes, i no es po-
den fer les coses per reial decret!”.
Isabel i la seva família van passar la
nit a un hotel. Al dia següent van po-
der tornar, i en primera classe: “Ens
van pagar les despeses, perquè
sabien que no tenien raó. La gent s’ha
de tractar com Déu mana. Es discul-
paran, però amb això no hi ha prou.
Què hem de fer quan anem en
cadira?”.

Una queixa
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No es que me considere desgraciada, pero mi vida no ha
sido fácil y los dos últimos años han sido especialmente
duros. Parece que puedes aguantarlo todo, pero los pro-
blemas referentes a los hijos son otra historia. Te desbor-
dan, te pueden. Dejemos ésto a parte, pues sino tendré que
dar la razón a un compañero que dice que en la revista
todo son desgracias. Todo ésto viene a que creía que me
merecía unas buenas vacaciones.

Cuando mi marido me propuso el viaje a Marruecos en
todo terreno para recorrer el país por pistas durmiendo en
una tienda encima del coche y en agosto me pareció una
total locura. Bueno, “liada la manta a la cabeza” ya me
veis preparando el viaje con ganas e ilusión, pero un poco
recelosa y preocupada. ¿Aguantaré?, ¿me comportaré? Y
lo más importante, ¿valdrá la pena para mi? La respuesta
es que ha sido un viaje extraordinario, muy enriquecedor
como persona; duro, no lo voy a negar, pero inolvidable.

Marruecos es un país con una
diversidad de paisajes extraordi-
naria, desde zonas de montaña
con grandes plantaciones de
“maría”, vegetación de alta mon-
taña, inmensas plantaciones de
trigo, desierto, incluso arena, a
grandes playas y zonas muy tu-
rísticas. Los pueblos de la zona
de alta montaña, o zonas despo-
bladas, son pequeños, pero tam-
bién los hay más grandes, cuyas
casas se alinean a ambos lados
de la carretera, que está sin asfaltar, y grandes ciudades
bulliciosas y llenas de vida.

El país parece sucio, pero eso se entiende. Lo que no
puedo comprender es que el mantenimiento de las insta-
laciones sea cero. Los campings no tienen nada que ver
con lo que se consideran aquí. No es que la gente sea sucia
y no se lave, no se trata de eso. Se trata de que si se estro-
pea un grifo allí se queda sin arreglar. Si se encharca un
fregadero, ahí se deja… Los encargados de la limpieza son
las mujeres que están acampadas. Allí no se ve por ningún
lugar a nadie más que limpio.

Tengo que hablaros de un aspecto muy desagradable
de mi estancia. Cuando llegas a zonas de montaña o apar-
tadas, te aparecen de todos los sitios, a veces de la nada,
infinidad de niños. Niños que te agobian y te piden cons-
tantemente cosas. Nosotros, el grupo, les llamábamos “co-
mité done-moi”. No es que lo que te pidan sean grandes
cosas, pero son constantes y no cesan, son pesadísimos. El
primer día que lo presencié discutí con un compañero por-
que creía que trataba mal a los niños. Él intentaba darme
razones pero yo no lo veía así. Al final me dijo: cuando
llegues al Atlas, ya me hablarás. No recuerdo donde esta-
ba, pero un día, dispuesta a preparar algo de comer, en la
nada aparecieron un grupo de niños. Una de las niñas se
puso muy pesada, me colocó una cinta en la cabeza, no
paraba de pedirme cosas, de tocarme todo lo que miraba,
de agobiarme. Ya me ves chillándole y diciéndole que se
marchara. Todos me miraron. María, que siempre defien-
de a los niños, que le encantan, que son su mundo, les es-
taba metiendo una bronca de cuidado.

Creo que tienen razón mis compañeros cuando me di-
cen que no es gente necesitada, o tan necesitada como apa-
renta, puesto que piden por pedir y no aceptan cualquier
cosa, quieren caprichos. He visto como unos niños, en la
zona del Rif, se supone que muy necesitada, tiraban unos
brics de leche que les dimos.

A mi personalmente ésto me impacta y pienso que cómo
puede haber gobiernos que lo permitan. Cómo se puede
consentir que te vayas de un país pensando que no volve-
rás porque se te hace insoportable aguantar a los niños. Es
una vergüenza que en este siglo gobiernos que se creen
tan camaradas no clamen al cielo para mejorar esta situa-
ción. No vi apenas escuelas. Estos niños están en la calle
todo el día, no hacen nada, es normal que al ver una cara-
vana de siete todoterrenos te aborden y te pidan cosas,
cosas que ellos no tienen. La culpa, por decirlo que alguna
manera, es del turista, puesto que ésto es un pez que se
muerde la cola. Si das, te siguen pidiendo.

Tengo que decir también que venían mujeres a pedirte
ropa para los niños o para ellas
y que la aceptaban con muy
buena cara. Otra imagen que no
olvidaré es la de una mujer car-
gada con un fajo enorme de paja
que le hacía andar curvada y al
lado un hombre montado en un
burro. A la entrada de las aldeas,
sueles ver a hombres y niños sin
hacer nada y cuando te adentras
infinidad de niñas pequeñas, al-
guna no tendría más de 5 o 6
años, con un bebé en sus espal-

das. Mujeres y niñas trabajando en el campo en condicio-
nes muy duras. Siempre quedará en mi memoria la ima-
gen de un bebé niñita, de 8 o 9 meses, en los brazos de una
madre que me la ofrecía de cambio de ropa para ella, o
puede que a cambio de una vida mejor. En general, es gen-
te muy agradable y acogedora, que te saluda constante-
mente a tu paso, que si pueden te ayudan. Claro está que
te dirán que vayas a la tienda del padre, tío o amigo, don-
de hay cosas muy bonitas, recuerdos, etcétera. Por todas
partes los niños te ofrecen pequeños objetos hechos por ellos
a mano, muñequitos, bolsitas, cintas para la cabeza, came-
llos trenzados con hojas de palmera…

Dejando el país a parte y centrándome en mi grupo, la
convivencia ha sido excelente. Claro que ha habido algún
que otro percance, pero me he sentido super bien. Los ni-
ños, puesto que llevábamos pequeños cuyas edades abar-
caban de los 2 a los 15 años, se han portado de maravilla.
El tener que preocuparme por cosas muy básicas, como
qué hacer de comer o dónde me ducharé, el montar y des-
montar la tienda cada día, el soportar el inmenso calor, el
sudor, el polvo incesante que te entraba en el coche, las
interminables pistas… han conseguido una desconexión
total. Sí, en verdad ha sido un gran viaje, muy diferente a
lo que siempre he hecho, pero genial. Me siento fuerte y
con las pilas recargadas y a lo que venga. Agradezco mu-
cho a mi marido su insistencia para que hiciera el viaje,
puesto que si no llega a ser “tan pesado” y darme a enten-
der que le hacía mucha ilusión que le acompañara, no hu-
biera podido vivir esta experiencia.

Un viaje inolvidable
CARTAS

María Poyo, sòcia d’ASEM-Catalunya



ASEM CatalunyaLligam  - Octubre de 2.006

19

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

El título hace referencia a una reflexión vital y genética de
tantas que se dan en nuestra asociación y por la que nues-
tras profesionales trabajan en lo máximo de sus posibilida-
des con doctores y doctoras genetistas y demás especialida-
des. Sí, es complicado vivir. Vivir es un camino lleno de ba-
ches, de subidas y de bajadas. Pero vivir también es un acto
natural. Es nuestro mundo, entendemos todo lo que nos
rodea a partir de la vida y por supuesto, de la muerte tam-
bién. En cambio reconocemos que vivir con discapacidad
es más difícil, lo aceptamos y lo asumimos como algo natu-
ral, peor aún, decidimos dramatizar, culpabilizarnos, com-
padecernos y hasta rechazarnos. Cuando la única diferen-
cia entre una vida con discapacidad y otra sin es la necesi-
dad de un entorno universalmente accesible para todos y
una serie de recursos médicos y sociales en los que todos
podamos ejercer nuestro derecho a vivir en igualdad de
oportunidades. Entiendo que hay discapacidades muy
limitantes y otras menos, pero no es la discapacidad lo que
limita, es la falta de recursos, es el rechazo que provoca el
desconocimiento, es la soledad con la que se cree que hay
que vivirla.

Hace un par de semanas en un debate me planteé la pre-
gunta ¿Si volvieras a nacer mañana pedirías ser otra perso-
na en otras circunstancias, sin discapacidad? Rotundamen-
te hoy digo no. Me tocó pasar una infancia muy, muy dura
llena de dolores, de miedos, de rechazos, de
incomprensiones. Igual que a mis padres, pero ellos con
mucha más consciencia de la que pudiera tener yo,
imaginaros. Ahora me toca pasar una madurez llena de
miedos, de exigencias, de incertidumbres. No tengo trabajo
y tengo 30 años, dependo de mi familia para entrar y salir
de casa y tengo 30 años, no puedo ocuparme ni tan siquiera
de la limpieza de mi habitación y tengo 30 años. Se me esca-
pa el pipí después de aguantar al máximo y tengo 30 años…
Pero os lo juro por mis sobrinos, que son lo más bonito de
mi vida, que si mañana volviera a nacer querría ser la que
soy hoy con lo que tengo hoy: mi familia, mis amigas, mis
ilusiones, mi discapacidad también. Porque vivir con
discapacidad enseña a valorar todo con mucho más respe-
to, enseña a esforzarse por algo más que un euro, enseña a
ser comprensivo con el entorno y enseña a no rendirse ante
las adversidades. No tengo un físico 10, pero no me impor-
ta porque tengo un corazón que me bombardea millones
de emociones y de sentimientos. No soy ninguna ilumina-

da, ni ilustrada, pero tengo interés por lo que me rodea,
tengo curiosidad y la exploto al máximo estudiando, leyen-
do, participando activamente en diferentes movimientos,
involucrándome en todo aquello que me incumbe.

Para acabar, creo que la solución no está en abortar para
erradicar la discapacidad porque la discapacidad es algo
natural en cualquier ser humano en muchas etapas de la
vida. Por esto os invito a que dejéis de utilizar términos que
nos discriminan despiadadamente como discapacidad, in-
validez y minusvalidez y los sustituyáis por el de personas
con diversidades funcionales. Es un detalle en apariencia
insignificante, pero cultural y socialmente será un avance
hacia la igualdad de oportunidades, hacia la no discrimina-
ción, hacia el derecho a vivir con diversidades funcionales.

Marga Alonso

El grupo de Steinert
Quisiera contar mi experiencia en las reuniones de steinert
los últimos jueves de mes. Estas reuniones me han ayuda-
do a entender mejor la enfermedad, a descubrir que mu-
chas de las cosas que me pasaban estaban relacionadas con
la misma, a continuar haciendo cosas como el deporte y
ver que hay mucha gente con el mismo problema que yo e
incluso que mi caso no es tan grave, ya que puedo hacer
vida normal, trabajar, valerme por mi mismo, mientras hay
personas con el mismo problema que no puede ni andar.
Yo intento seguir practicando el mismo deporte que prac-
ticaba antes. Asem me han ayudado asesorándeome sobre
varios temas incluso he participado en actividades de esta
asociación, conocer gente con otras enfermedades
neuromusculares.

Hace algún tiempo mi expareja y yo quisimos tener un
hijo y nos informamos de las posibilidades de que hereda-
ra la enfermedad de steinert, la posibilidad de que un hijo
salga con un grado superior de esta enfermedad es de 50%,
por tanto decidimos recurrir al banco de semen, pero las
muchas pruebas que se tienen que realizar nos desanima-
ron a seguir con este empeño. También pensamos en la
adopción, pero no es posible para los enfermos de steinert.
Aunque es algo que no entiendo, es más lógico que una
pareja que tenga dificultades para tener hijos pueda adop-
tar ya que en mi caso mi pareja y yo teníamos muchas ga-
nas de tener un hijo. Con el tiempo mi pareja y yo rompi-
mos y todo se quedó en nada.

David Aranda

Vivir sin discapacidad es
difícil, con ella lo es aún más

CARTAS
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