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L’EDITORIAL

Juan José Moro
President d’ASEM 
Catalunya

En primer lugar quisiera pedir disculpas a nues-
tros socios por el retraso de este número de la re-
vista, debido a cuestiones económicas; nuestra
máxima preocupación es que los recortes de sub-
venciones incidan lo menos posible en la aten-
ción a nuestros usuarios.

Tenemos menos recursos económicos, pero
todo nuestro equipo, y yo particularmente tene-
mos más fuerzas que nunca para que estos re-
cortes incidan lo menos posible en la buena
marcha de Asem Catalunya.

Por ello, en todo este tiempo pasado desde el
número anterior nuestra actividad no ha cesado,
como veréis en este Lligam.

En septiembre se reiniciaron los grupos socio-
terapéuticos y en octubre los de teatro, informá-
tica y gimnasia adaptada con un alto grado de
asistencia y a los cuales aconsejamos a todos
nuestros socios la participación.

Lo más próximo en organizar es una visita al
Museo del F.C. Barcelona, pensado en nuestros
niños y no tan niños aunque no sean culés.
Luego, el 15 de noviembre, con motivo de Día de
las Personas con Enfermedades Neuromuscula-
res inauguraremos una exposición de arte efec-
tuado por nuestros socios que durará hasta el 26
de noviembre; en esta quincena se organizarán
actos de los que informaremos en breve.

Para Asem Catalunya es de vital importancia
la participación de nuestros socios, colaborado-
res y simpatizantes en todos los eventos; necesi-
tamos una participación activa y más en estos
tiempos de crisis. Los socios pueden aportarnos
ideas para capear esta crisis, crisis que entidades
como Asem no han creado, y sí la han creado sec-
tores que anteponen la codicia y el dinero a los
intereses de los ciudadanos.

-



La III Setmana de les Persones amb Malalties Neuromus-
culars, que va tenir lloc del 7 a l'11 de juny al Centre Cul-
tural Can Fabra i a Viladecans, ha estat tot un èxit. Així ho
confirma l’assistència, d’unes 300 persones, i la qualitat de
les ponències. A més, com a cloenda al col·loqui de diven-
dres, la regidora del Districte, Gemma Mumbrú, va anun-
ciar que lliuraria un xec de 1.800 euros a l’associació per
poder continuar desenvolupant la gimnàstica de manteni-
ment, que va iniciar el nou curs el passat mes de setembre.
Amb aquesta Setmana, ASEM Catalunya volia continuar
contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones
afectades per una malaltia neuromuscular. Per aquest
motiu s’han posat sobre la taula diferents temes: el pacient
expert i testament vital; el desenvolupament de la Llei de
Dependència; les ajudes tècniques, la rehabilitació i l’au-
tonomia; l’educació inclusiva i, finalment, com d’impor-
tant és que la persona cuidadora aprengui a cuidar-se. 

Dilluns
El dret a decidir va ser el protagonista de la primera sessió
de la tercera Setmana de les Persones amb Malaltia Neu-
romuscular, que va arrencar al Centre Cultural de Can
Fabra de Barcelona de la millor manera possible, davant
d’un centenar de persones.

La primera en intervenir va ser la presidenta del Fòrum
Català de Pacients, Maria Dolors Navarro, que va fer una
afirmació amb la que tots els ponents van estar d’acord:
estem en una societat molt canviant en la qual el paper del
pacient també és diferent al d’anys enrere i comença a tenir
un paper més actiu en el procés de decisió. “Un dels be-
neficis dels pacients ben informats és la presa de decisió
compartida. Els pacients cada cop més formats determi-

naran la relació amb els professionals. Passen de ser pas-
sius a actius, amb cada cop més força de les noves tecno-
logies i uns professionals més propers”, va assegurar.
Navarro també va fer una crida: “Que es tinguin en
compte els malalts en l’inici del procés, que els incloguin
en els grups de treball”.

Per la seva part, Màrius Morlans, membre del Comitè
d’Ètica Assistencial de l’Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron, va argumentar el per què del dret a decidir. Va
partir de l’evolució del paternalisme a l’autonomia, que
encara està per finalitzar, per parlar de l’aparició del con-
cepte del respecte a les persones i del consentiment, “un
procediment basat en el diàleg entre pacient i metge”.
També va parlar de la possibilitat de rebutjar un tracta-
ment, “una decisió que s’ha de respectar tot i que no sigui
fàcil”, va dir, alhora que assegurava que “l’atenció a les
persones amb malaltia neuromuscular posa a prova el
model de relació clínica autonomista”.

La darrera intervenció va ser la de Josep Maria Bus-
quets, responsable de Bioètica del Departament de Salut
de la Generalitat i membre del Comitè d’Experts d’ASEM
Catalunya, que va parlar de la necessitat que les voluntats
de les persones es tinguin en compte. Un dels problemes,
va dir, és la dificultat de prendre decisions, un pas que va
comparar amb tirar un dard a una diana per apropar-se a
allò més correcte. Segons Busquets, un model a seguir és la
publicació “Consideracions sobre el document de les vo-
luntats anticipades” que la Generalitat està a punt d’ac-
tualitzar.

La moderadora, la gerent d’ASEM Catalunya María
Ramos, va concloure la sessió fent la següent afirmació: “El
pacient actual és una persona cada cop més informada i té

La 3era Setmana atreu unes 300 persones

La primera sessió
va ser la més 
multitudinària



el dret a decidir com vol que siguin els seus darrers dies a
través del consentiment i les voluntats anticipades”.

Per part seva, el president de l’associació, Juan José
Moro, va intervenir per agrair l’assistència del nombrós
públic, alhora que va explicar que la problemàtica de les
persones afectades per una malaltia neuromuscular no era
només l’afectació sinó també la que pot tenir qualsevol
altra persona. La cloenda va anar a càrrec del conseller de
Salut de Sant Andreu, Enric Fernández.

Dimarts
La Setmana va continuar dimarts, i ho va fer posant sobre
la taula la Llei de Dependència. L’encarregada de definir i
donar algunes dades sobre aquesta normativa va ser Maite
Ventura, adjunta de Direcció del Prodep, qui va assegurar
que no tothom en la mateixa situació ha de tenir el mateix
grau de dependència, ja que cada persona és individual.
També va parlar de l’atenció integrada: “Estem canviant
la reforma dels serveis socials quant a la professionalitza-
ció de les persones que treballen en aquest àmbit, fins ara
no tan desenvolupada”.

Ventura també va parlar de xifres: a data de març s’ha-
vien fet 244.706 sol·licituds. Eren 168.000 les persones amb
grau i nivell protegible, 117.000 d’elles amb PIAs fets (79%
de les persones ateses amb dret), ja rebuts o en vies de ser-
ho. El 84% de les sol·licituds corresponen a la gent gran i
un 16% a persones de menys de 65 anys. En concret, un
32% de les sol·licituds són de persones amb discapacitat,
que és gent més jove. Les persones sol·licitants tenen ma-
joritàriament una malaltia cognitiva i un 17%, malalties
neurològiques. Sobre el cuidador no professional, que cura
la persona des de casa, va detectar l’augment del paper de

l’home, tot i que només suposa el 22%. Són sobretot dones,
un 33% majors de 65 anys, cònjuges del beneficiari. Va des-
tacar com la mesura serveix per cotitzar i tenir en un futur
una jubilació. Un 11% són pares de nens amb discapacitat.
“Volem que estigui a casa qui ha d’estar i que el cuidi qui
l’ha de cuidar, per això estem igualant les prestacions eco-
nòmiques als serveis”, va assegurar.

Per la seva part, Josep Martí, llicenciat en Dret, director
EAI Consultoria i soci d’ASEM Catalunya, va posar el
punt crític a la llei, que “es va vendre malament” i que “és
tècnicament dolenta”, però que ara caldrà esperar uns
anys per valorar-la. Un dels problemes de base, va dir, és
que la gent gran i les persones amb discapacitat són col·lec-
tius molt diferents i això suposa un gran esforç per a l’ad-
ministració. També va parlar de les contradiccions de la
pròpia llei, i com a exemple va mostrar les dades de les
persones cuidadores a casa: 52.922 persones reben la pres-
tació econòmica però només hi ha 12.973 donats d’alta a la
Seguretat Social, perquè ja cotitzen o perquè estan jubilats.
Sobre el futur, a curt termini, no va ser més optimista: l’any
2015, la Llei de Dependència tindrà un dèficit de 12.000
milions d’euros, ”i per això hem d’estar preparats per a les
retallades, però no podem tolerar que ens enganyin”. Va
concloure el seu discurs assegurant que la Llei de Depen-
dència és bona i serà millor.

Araceli Jiménez, treballadora social de l’Ajuntament de
Santa Coloma, va explicar la seva tasca diària realitzant els
PIAs de persones amb discapacitat menors de 40 anys. Va
assegurar que col·loquialment es parla de la Llei d’Inde-
pendència, que és l’objectiu final del beneficiari, allò que la
llei defineix com “el repte d’assumir la plena ciutadania”
en el cas de les persones amb discapacitat. “Vosaltres sou



els qui heu d’utilitzar els ajuts a la dependència, i ho heu
d’explicar per a què la llei vagi millorant”, va assegurar.

La sessió va finalitzar amb l’habitual debat, en aquest
cas centrat en els problemes pel llarg procés per aconse-
guir beneficiar-se de la Llei de Dependència dels socis,
amb una resolució de només dues hores d’ajuda, en el cas
de la sòcia d’ASEM Catalunya Maite de Marcos, després
de dos anys de reclamacions.

Dimecres
La rehabilitació és important per a les persones afectades
per una malaltia neuromuscular. Aquesta és una de les
conclusions de la tercera sessió de la Setmana de les Per-
sones amb Malalties Neuromusculars. El doctor Francesc
Xavier Curia, de l’Institut Guttman, va parlar dels progra-
mes de rehabilitació, els seus components (educació del
pacient i la família, les tècniques de fisioteràpia respiratò-
ria, d’entrenament, d’exercici, etc), dels paràmetres a ava-
luar en un pacient respiratori o les contradiccions de
l’entrenament muscular. Però també va destacar la impor-
tància de l’alimentació: “Per respirar bé s’ha de menjar bé”,
va dir. Va proposar una dieta amb un 50% de carbohidrats
i un 50% de greixos.

Entre els problemes de la patologia neuromuscular va
destacar el fet que els pacients no poden tossir d’una forma
adequada i la pèrdua de la força muscular, i com fins i tot
els sospirs poden ajudar a millorar. A més, va assegurar
que el tabac és un autèntic verí, tant a casa com a fora.
Sobre les tècniques de fisioteràpia, va parlar de la reedu-
cació musculatòria o l’entrenament muscular per guanyar
funcionalitat. Pel que fa a les ajudes, no només es va refe-
rir a màquines o aparells per guanyar força: “Un xiulet ens

pot fer la mateixa funció, o simplement el fet d’inflar un
globus o absorbir a través d’una canyeta”. Tot, amb l’ob-
jectiu de millorar la dispnea, disminuir les hospitalitza-
cions i reduir l’ansietat, entre d’altres. També va parlar
d’algunes novetats, com un nou marcapassos diafragmà-
tic, que serà implantable d’aquí a un any i permetrà als que
no poden respirar fer-ho, i als que no tinguin força, poder
fer exercici, estimular el múscul, que guanyi en potència
mentre es respira, durant les 24 hores. També va parlar
dels beneficis de les teràpies alternatives, com anar a un
balneari, les aigües sulfuroses, les clorades o el fet de can-
viar de clima.

Per la seva part, la doctora Anna Febrer, metge rehabi-
litador, cap del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Sant
Joan de Déu, va parlar de la importància de la rehabilita-
ció en els nens afectats per una malaltia neuromuscular, i
també dels adults. Va descriure els diferents tipus d’afec-
tacions, abans de definir el programa rehabilitador, en el
qual hi ha “un conjunt de professionals enorme que pot
abastar de forma global la discapacitat”. Si bé la pèrdua de
força afecta l’activitat física (marxa, bipedestació...) acaba
provocant la dependència, va assegurar que amb tracta-
ments s’aconsegueix perllongar la marxa, “petites fites, no
definitives, que ajuden a millorar tots els processos”. “Si
s’inicia d’hora, el tractament és més fàcil”, va afegir.

Febrer va recomanar evitar la fatiga i fer exercici en fun-
ció de les possibilitats: “És important que la família apren-
gui els exercicis, a fer els estiraments. Els passius s’han de
fer de 4 a 6 dies a la setmana, i les activitats s’han de man-
tenir, per exemple, amb fèrules nocturnes o intentar cami-
nar una mica quan es pot. A vegades no és tan important
la força que es té sinó el que es pot fer”, va concloure.

Moment de les jornades de dimarts i dimecres.



Per últim, el terapeuta ocupacional d’ASEM Catalunya,
José Luis Martín, va parlar de la reeducació de l’activitat
de la vida diària (AVD). Va assegurar que hi ha maneres de
prevenir complicacions amb petits gestos i així millorar la
qualitat de vida tant de les persones afectades com de la
seva família. Per aconseguir-ho s’ha de maximitzar el ren-
diment de la persona afectada: des de la cadira de rodes
com a mitjà còmode per desplaçar-se; fins a generar ruti-
nes, amb un ordre i unes pautes, en el moment de fer les
transferències, per exemple. “S’ha d’anar cap al model
d’autonomia de les persones i no assistencial, que s’hauria
d’anar oblidant”, va dir. També va detallar els nivells d’in-
tervenció: millorar la funcionalitat (aconseguir l’autono-
mia, amb bones postures, repetir gestos quotidians...), les
ajudes tècniques (per millorar la funcionalitat, neutralitzar
la deficiència... eines per viure, segons va resumir), i l’ha-
bitatge, que ha d’estar adaptat a les necessitats per fomen-
tar el major grau d’autonomia.

Dijous
La tercera Setmana de les Persones amb Malalties Neuro-
musculars va sortir per primera vegada de Can Fabra per
desplaçar-se a Viladecans. Des de la Torre del Baró d’a-
quest municipi es va parlar de l’ensenyament com el prin-
cipi de la inclusió. Hi van participar la mestra i sòcia
d’ASEM Catalunya Maria Poyo, el psicòleg de la Univer-
sitat de Barcelona Marc Coronas i la treballadora social
d’ASEM Catalunya Lídia Verger, moderats per Teresa Cas-
tilla, EAP i sòcia també de l’entitat. Poyo va aportar la seva
pròpia experiència sobre com es viuen els diagnòstics tant
des de l’àmbit familiar com a l’escola, ja que és mestra; i de
la importància d’establir un alt nivell de confiança entre
els pares i els professors per treballar en equip. Per la seva
part, Marc Coronas va parlar sobre les novetats a l’escola
ordinària en temes tecnològics –com el llibre electrònic– i
de la seva tasca d’assessorament a les escoles al respecte,
tant des d’un enfocament rehabilitador (persona) com ha-
bilitador (context).

Durant la sessió, Lídia Verger va poder explicar el pro-
jecte Som Així d’ASEM Catalunya, a través del qual els
professionals de l’entitat ofereixen una xerrada informa-
tiva i d’assessorament als centres educatius sobre quina és

la realitat dels escolars que conviuen amb una malaltia
neuromuscular.

Divendres
La persona cuidadora pot arribar a assumir tal càrrega que
la seva situació esdevingui angoixant en excés. A més de
mare o parella, s’acaba exigint que la cuidadora (en la seva
majoria són dones) siguin treballadores, infermeres, fisio-
terapeutes, mestres... fins al punt que assumeixen el paper
dels professionals i s’acaben estressant. Aquesta va ser una
de les afirmacions de la treballadora social i gerent d’A-
SEM Catalunya, María Ramos, que no només va parlar del
cuidador sinó també del cuidat: “La persona atesa és cons-
cient de les seves necessitats, però es reprimeix a l’hora de
demanar ajut. Apareix frustració, angoixa i una sensació
d’amor/odi en ambdós sentits, entre cuidador i cuidat,
una incomprensió mútua”. I tot plegat, va dir, fa que “passi
de ser un problema personal a ser un problema social”.

Per evitar-ho va fer algunes propostes: s’han de produir
canvis en l’estructura familiar, cap a una unitat de convi-
vència més solidària i dinàmica; però també en la cultura
social, en l’organització social, en la Llei de Dependència
(“una trampa per a les famílies cuidadores, que treballen
les 24 hores i avui amb més obligació encara perquè els pa-
guen uns diners”, segons va dir). “El principal deure i
repte de les dones cuidadores és aprendre a cuidar-nos”,
va concloure.

Per part seva, el psicòleg Josep Cabré va parlar de la
seva experiència amb els grups de treball d’ASEM Cata-
lunya, el de pares i el de facio, ara integrat al de becker.
Cabré també va parlar de l’angoixa que pateixen els pro-
fessionals: “Els professionals que tenim cura dels afectats
necessitem a la vegada ser cuidats”, va afirmar. La mateixa
angoixa sorgeix en els pares quan dubten si ho estan fent
bé amb el seu fill. Cabré va parlar dels grups, oberts, en
els quals la gent s’ajuda mútuament, i això augmenta l’au-
toestima.

La darrera en intervenir va ser la sòcia d’ASEM Cata-
lunya Neus Solà, cuidadora professional, dona i mare, se-
gons es va definir. En referència al seu marit i al seu fill va
assegurar que “depenen de mi però jo ara també d’ells.
Després d’uns primers dies de desesperació, aprens a
viure amb el problema i les seves conseqüències. Necessi-
ten sentir-se protegits, que no els faltarem”, va explicar.
Després d’explicar la seva experiència personal, va finalit-
zar el seu discurs, molt emotiu, amb la següent frase:
“Diuen que la millor manera de ser feliços és fer que els
altres també ho siguin”.

El president de l’associació, Juan José Moro, va ser el
moderador, però també va parlar de la seva experiència
com a persona cuidada: “La funció del cuidador és fer-me
sentir que no estic malalt, que no estic discapacitat”, va
afirmar. Moro també va valorar la Setmana: “Hem tingut
unes experiències molt grates. Són ja tres anys consecutius,
amb professionals molt importants i una molt bona assis-
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tència de públic, alhora que convidava tothom a la quarta
edició de la Setmana, encara sense data de celebració però
que tindrà lloc previsiblement el pròxim any”.

La regidora del Districte de Sant Andreu, Gemma
Mumbrú, va clausurar la Setmana, i amb una notícia més
que positiva. El lliurament a ASEM Catalunya de 1.800
euros per a què pugui continuar la gimnàstica de mante-
niment, de la qual perillava el seu futur. L’anunci va ser

rebut amb alegria per part de l’entitat, la mateixa que as-
segurava tenir Mumbrú per poder lliurar aquests diners
aconseguits per l’esportista Alexandra Panayotou i donats
al districte. La tercera Setmana de les Persones amb Ma-
lalties Neuromusculars va finalitzar amb un partit solidari
de futbol sala entre ASEM Catalunya i l’equip del Trini-
jove a Bon Pastor, que va acabar amb la victòria dels se-
gons per 6 gols a 5.

Alguns moments més de la tercera Setmana de les Persones amb Malaltia Neuromuscular.



El 15 de novembre és el Dia Nacional de les Persones
amb Malalties Neuromusculars i ASEM Catalunya ho
celebrarà amb diverses activitats, entre les quals desta-
quen unes noves Jornades de Debat d'ASEM Catalunya.
El mateix dia 15 s'inaugurarà una exposició d’art al Cen-
tre Cultural Can Fabra en la què diversos socis i perso-
nes relacionades amb l'entitat mostraran les seves
habilitats. Hi haurà fotografies, pintures, manualitats,
entre d'altres, fins al dia de la clausura, el 26 de novem-
bre. 

El dia 18 es reunirà novament el Comitè d’Experts
d’ASEM Catalunya, just dos dies abans de la gran cita:
la Jornada de Debat que inauguraran Manuel Cabral, de
FSH Montpeller, i Juan José Moro, president d’ASEM
Catalunya. Seguidament es durà a terme la conferència
inaugural, El pacient té la paraula, a càrrec del doctor
Xavier Clèries. Després d'un torn de paraules, Núria Co-
dern, de la Càtedra de Recerca Qualitativa de la Funda-
ció Doctor Robert, del Departament de Psicologia Social
de la UAB, presentarà l'estudi “Anàlisi del procés d'a-
tenció integral a les persones afectades d'una malaltia
neuromuscular”. En el document se situa ASEM Cata-
lunya com una entitat de referència pel que fa a l'atenció
a les famílies i com a pont entre aquestes i les institu-
cions.

Abans de dinar es parlarà de l’estat actual de la in-
vestigació mèdica. Els ponents seran el doctor Jaume
Colomer, de l'Hospital de Sant Joan de Déu i membre
del Comitè d'Experts d'ASEM Catalunya; el doctor Jordi
Díaz, de l'Hospital de Sant Pau i membre del Comitè
d'Experts d'ASEM Catalunya; el doctor Manel Roig, de
l'Hospital de la Vall d'Hebron, i el doctor Eduard Tiz-
zano, de l'Hospital de Sant Pau. La taula serà coordinada
pel doctor Miguel Àngel Serra, biòleg de la Universitat
Pompeu Fabra.

La jornada es reprendrà a la tarda amb diversos ta-
llers: Cuidem el cuidador, amb Patrícia Martínez, tera-
peuta ocupacional, i Alexandre Prenafeta, fisioterapeuta,
tots dos de la Corporación Fisiogestión; El joc, per José
Luís Martín, terapeuta ocupacional d’ASEM Catalunya;
Mobilització i estiraments, per Neus Oliva i Eva Arroyo,
fisioterapeutes coordinadores de Cril a Martorell; Fisio-
teràpia respiratòria, per Natàlia Torres i Felipe Ruiz, co-
ordinadors de la Corporación Fisiogestión, i un taller
d’Arteràpia, coordinat per l’associació Artenea. El punt
i final el posarà l’actuació de la Sant Andreu Jazz Band.

ASEM Catalunya commemorarà el Dia de les Persones amb Malalties Neuromusculars 

Activitats del 15 al 22 de novembre. Centre Cultural Can Fabra (Barcelona)

15 Nov. 2010. 18 h. Dia Nacional de les Persones Afecta-
des per Malalties Neuromusculars. Lectura del Manifest.
Inauguració de l’Exposició d’Art d’ASEM Catalunya.

18 de novembre
Reunió del Comitè d’Experts d’ASEM Catalunya.

20 Nov. 2010. Tot el dia. 
Jornades de Debat d’ASEM Catalunya.

9-9.30h. Recepció participants.

9-10h. Inauguració. 
Ponents: Juan José Moro Viñuelas, President d’A-

SEM Catalunya. Manuel Cabral, FSH Montpeller.

10-10.45h. Conferència inaugural. El pacient té la
paraula, amb el Dr. Xavier Clèries, responsable de
l’Àrea de Comunicació Assistencial de l’IES.

10.45-11h. Torn de paraules.

11-11.30h. Presentació de l’estudi: Anàlisi del pro-
cés d’atenció integral a les persones afectades d’una
malaltia neuromuscular. Núria Codern, Càtedra de
Recerca Qualitativa. Fundació Robert, Departament
de Psicologia Social UAB.

11.30 – 12 h. Pausa-cafè.

12-13.30h. Conferència La investigació mèdica,
estat actual. Ponents: 

Dr. Jaume Colomer, Hospital St. Joan de Déu i
membre del Comitè d’Experts d’ASEM Catalunya,
Barcelona. Dr. Jordi Diaz, Hospital de St. Pau i mem-
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bre del Comitè d’Experts d’ASEM Catalunya, Barce-
lona. Dr. Manel Roig, Hospital Vall d’Hebrón, Barce-
lona. Dr. Eduard Tizzano, Hospital de St. Pau,
Barcelona. Coordina Dr. Miguel Àngel Serra, Biòleg,
Universitat Pompeu Fabra.

13.30-14 h. Debat.

14-16 h. Dinar.

16-18 h. Tallers.

Cuidem el cuidador. Patrícia Martínez, Terapeuta
Ocupacional, i Alexandre Prenafeta, Fisioterapeuta.
Corporació Fisiogestión.

El joc, José Luís Martín, Terapeuta Ocupacional
d’ASEM Catalunya.

Mobilització i estiraments, Neus Oliva i Eva
Arroyo, Fisioterapeutes coordinadores de Cril a Mar-
torell.

Taller d’Arteràpia, Artenea.

Fisioteràpia respiratòria. Natàlia Torres i Felipe
Ruiz, coordinadors de la Corporació Fisiogestión.

18 h. Clausura. 

Actuació del Taller de Músics: Sant Andreu Jazz
Band.

22 Nov. 2010. 16 h. Col·loqui amb Norma Grau, fotògrafa.

26 Nov. 2010. 18 h. Clausura de l’Exposició d’Art d’ASEM
Catalunya.

Un grup de voluntaris alemanys han col·laborat amb
ASEM Catalunya en la preparació de l’exposició organit-
zada amb motiu del Dia de les Malalties Neuromusculars.
El primer grup va arribar el 9 de setembre, i va començar
a planificar com seria la mostra, que ocuparà el passadís
d’accés a l’Auditori de Can Fabra del 15 al 26 de novembre.
Entre altres tasques, van fer l’inventari i van col·locar, per
exemple, les quatre aquarel·les que es podran veure en els
seus marcs. Quinze dies després va arribar un segon grup,
també de voluntaris alemanys, que va acabar de perfilar
l’exposició amb l’ajut, en tots dos casos, de Florencio
Marín. Els voluntaris també han col·laborat amb l’associa-
ció en el curs d’informàtica.

Amb l’ajut de 
voluntaris alemanys



El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha consti-
tuït una Xarxa Estatal de Dones amb Discapacitat (REMD). L’objectiu és treballar per

aglutinar els esforços de les dones amb discapacitat dels moviments sectorials i partici-
par en el disseny, desenvolupament i monitorització de polítiques, accions i programes

que es duguin a terme en matèria de gènere o de discapacitat. 
La REMD incorporarà en la seva estructura a totes les comissions de dones dels CER-

MIs autonòmics, així com les comissions de dones de les organitzacions de persones
amb discapacitat i organitzacions específiques de dones amb discapacitat que ho sol·li-

citin, cosa que garantirà la representativitat geogràfica i de totes les discapacitats. 
Aquesta xarxa està configurada com una plataforma d’intercanvi i treball, fonamen-
talment virtual. Hores d’ara, el CERMI està treballant en l’elaboració d’un espai web

que aculli totes les activitats previstes per al proper any: fòrums, fons documental, but-
lletí electrònic, etc. 

A través d’aquesta xarxa s’espera enfortir el moviment associatiu de les dones amb
discapacitat a Espanya, però, sobretot, aprofundir també en els temes prioritaris que

impedeixen l’accés en igualtat als recursos econòmics, educatius i socials de les dones
amb discapacitat. 

Constituïda una Xarxa Estatal de Dones amb Discapacitat

L’Hotel Rafael Atocha de Madrid acollirà els dies 12 i 13
de novembre el XXVII Congrés Nacional de Malalties
Neuromusculars, que enguany porta per lema “Donant
qualitat de vida”. La inauguració anirà a càrrec de la pre-
sidenta de la comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, i
del president de la Federación ASEM, Antonio Álvarez. 

En total seran una vintena de conferències i set grups
de treball específics per patologies: Charcot Marie Tooth,
Paraparesia espàstica familiar, Atròfia muscular espinal,
Distròfia miotònica d’Steinert i altres miotonies, Distròfia
facio-escàpulo-humeral i distròfia de cintura; Distròfia

Madrid acollirà el Congrés ASEM

muscular de Duchenne i Becker i, per últim, Malalties
menys freqüents.

Alguns dels temes de les conferències són les adapta-
cions de la llar, la feina, aspectes psicològics en el procés de
les malalties neurodegeneratives, els gossos d’assistència,
darrers avenços en investigació, l’embaràs, la sexualitat, la
rehabilitació, la cirurgia traumatològica, les adaptacions a
la llar o l’esport adaptat. L’acte de clausura l’oferirà Isabel
Gemio. Segons els organitzadors, l’objectiu principal és
reunir-nos per conèixer de més a prop la realitat de les ma-
lalties neuromusculars.



anys en maratons, per passar poc després a carreres d’ul-
trafons sempre associades als seus valors. Va entrar en con-
tacte amb l’associació el mes de juny passat, quan l’atleta
va finalitzar el seu desafiament solidari al centre comer-
cial La Maquinista. L’entitat beneficiària dels diners re-
captats va ser ASEM Catalunya. Des de llavors, l’entitat
l’ha acompanyat a
tot arreu. El 23 d’a-
gost va presentar al
Museu Olímpic de
Barcelona la Ultra
Pyrene i ja va anun-
ciar que els diners
aconseguits per la
venda de samarre-
tes serien per a l’en-
titat. Les samarretes
es poden aconse-
guir a través de la
pàgina web
www.alexandrapa-
nayotou.com a un
preu de 15 euros.

ASEM Catalunya va donar la benvinguda a Alexandra Pa-
nayotou, l’atleta que col·labora amb l’associació de forma
desinteressada, en l’arribada a la meta del seu darrer repte,
el passat diumenge a Girona. Ho va fer emocionada, des-
prés de 12 dies de carrera pels Pirineus, entre Sant Sebas-
tià i Girona, passant per Andorra. L’entitat va elaborar una
pancarta per a l’ocasió, sota el lema “Amb el teu esforç ens
ajudes a trencar barreres”, en mostra del seu agraïment. El
president, Juan José Moro, va destacar no només la forma
física de Panayotou sinó també la seva vàlua com a per-
sona, ja que “ajuda a que la malaltia sigui més lleu”. L’at -
leta, per la seva part, va agrair a l’entitat la seva
“col·laboració tan gran i fantàstica” que li va saber donar
una empenta en els moments més durs. De fet, va dir que
era el desafiament més important de la seva vida i que,
després de pensar fins i tot en retirar-se, estava molt con-
tenta d’estar “amb els amics d’ASEM”. Panayotou va as-
segurar que associacions com ASEM Catalunya mantenen
també una lluita constant i que necessiten suport, perquè
“la seva UltraPyrene particular mai acaba”.

Alexandra Panayotou és una dona nascuda a Irlanda,
que va créixer a Grècia i que resideix a Barcelona, en con-
cret al Maresme, des del 2003. Va començar a còrrer als 30

Alexandra Panayotou,
una atleta solidària

Alexandra, amb el ram
de flors a les mans, amb
el seu equip i membres
d’ASEM Catalunya, al

final del repte a Girona.

Alexandra, en finalitzar la Cursa
de la Maquinista.



Empezaste a correr con 30 años. ¿Qué fue lo que te mo-
tivó a hacerlo?
Estaba en un gimnasio desde hacía unos meses, y un día
subí a la cinta y empecé a trotar y a recordar cuando es-
taba en la escuela y corría, aunque de manera no compe-
titiva. Era obligatorio hacer deporte. Y un día después de
subir varias veces a la cinta recordé que cuando tenía 12
años mi padre me llevó a la llegada de la maratón de Du-
blín, y allí vi a la gente con tanta emoción, con sufri-
miento, con celebración, con lágrimas, por los suelos,
saltando, y decidí sobre la cinta hacer ese mismo año un
maratón. Antes hice una carrera de montaña en el monte
de Olimpus, que la verdad es que fue mucho más duro
(llegué segunda), y unos meses después, la maratón. Y
todo el resto es historia.

Y luego pasaste a ultrafondo.
La primera carrera de ultrafondo fue Matagalls-Montse-
rrat, que es una marcha que hice corriendo, en el año 2006.

¿Cual será el siguiente desafío?
Publicar mi libro. Ahora estoy acabándolo y el título se-
guramente será “La sonrisa de ultrafondo”. Trata sobre el
desafío del año pasado, cuando hice 2010 quilómetros en
31 días, promocionando los campeonatos europeos que
Barcelona 2010. Aunque al final la UltraPyrene fue mucho
más dura, ya sabía que iba a serlo pero no tanto! Y esta-
mos esperando para poner en marcha el documental de
UltraPyrene, para el que contaremos con vosotros, porque
sois parte de ello también.

¿Qué te llevó a unir deporte con solidaridad?
En mi primer año correndo ultrafondo en solitario tam-
bién empecé con los desafíos solidarios. Fue para un
grupo de personas con minusvalía que querían ir al
polo sur y les ayudé a recaudar fondos para conse-
guirlo. Yo creo que el deporte es, a parte de algo per-
sonal, una manera muy buena para unir gente y para
hacer algo bueno, además de los retos o trofeos a nivel
personal. Todos mis años de escuela han sido en Ir-
landa y allí, como también en Inglaterra, el sentido de
solidaridad es muy grande, la gente es muy solidaria
desde la infancia, y supongo que lo llevo desde enton-
ces. Todos los que tenemos las cosas más fáciles es im-
portante que nos acostumbremos a dar la mano a quien
más lo necesita. Yo estaba buscando antes del año 2008
algo mucho más importante que yo misma para unir
con mi deporte. Y estos desafíos solitarios son la ma-
nera perfecta para hacer esto. Creo que la gente aquí
tiene que empezar a pensar con sentido común.

Qué más proyectos solidarios tienes en marcha?
Hace una semana me propusieron un tema, y tengo que
mirarlo. Es muy pequeño pero muy bonito y con mucho
encanto. Será algo bastante importante en el mes de no-
viembre, y algo inesperado. Después de los 1.000 quiló-
metros de la UltraPyrene había dicho que quería estar una
temporada sin hacer un gran esfuerzo pero ésto no lo ne-
cesita, es algo diferente que encaja muy bien.

Viviste sentimientos fuertes durante la UltraPyrene.

“Es importante dar la mano a quien más lo necesita”

Alexandra 
Panayotou

Atleta



Sí. Saliendo nunca sabes, ni en estos desafíos tan largos ni
en los de un día, qué es lo que te vas a encontrar. No tenía
claro si podía salir algún libro de la UltraPyrene pero creo
que será posible, porque ha sido un desafío tan diferente
de los otros... En muchos temas, no sólo porque fue mucha
montaña, mucho desnivel, sino porque también hubo
mucho trabajo de equipo, con todo lo que conlleva esto
también. Fue una sorpresa y un desafío para todos, y muy
duro.

¿En algún momento te sentiste sola?
No me sentí sola en ningún momento, gracias al equipo y
a vosotros, ASEM Catalunya. A veces corría sola pero por-
que era mejor para mí estarlo, el equipo siempre estaba
ahí.

Los diferentes desafíos se han convertido en una histo-
ria de superación personal?
Los retos son físicos, pero lo que es mucho más impor-

tante es que te ayudan en tu superación personal y en cre-
cer como persona, en cambiar tus valores, en saber qué es
importante en tu vida... Te hacen crecer. Poder superar
estas cosas te cambia bastante. Creo que son desafíos muy
importantes porque no se trata solo de algo deportivo, es
algo personal que se puede comparar con muchas cosas
en la vida de muchas personas.

El deporte es importante para las personas con discapa-
cidad?
Creo que es algo muy importante, tanto para quien tiene
alguna discapacidad física o mental como para quien no,
porque yo creo que todos tenemos nuestros puntos fuer-
tes y nuestros puntos débiles. El deporte es importante
para movernos, para trabajar nuestros músculos, y tam-
bién conlleva mucho trabajo mental. Y no hablo del de-
porte tan duro que practico yo, sino de cualquier tipo de
ejercicio. Y si se puede disfrutar en el aire libre, mucho
mejor.

“Es importante dar la mano a quien más lo necesita”

Alexandra, después de acabar la UltraPyrene 2010, en Girona.



La Universitat dels Pacients, un projecte de la Fundació Josep Laporte –amb la qual col·la-
bora ASEM Catalunya amb el seu projecte de voluntariat–, està buscant voluntaris per
col·laborar en les activitats de formació i d’investigació en l’àmbit de les malalties cròni-
ques i l’assistència sanitària. Es necessiten persones que preferiblement estiguin afectades
per una malaltia crònica o convisquin amb una persona que la pateixi, que estiguin dis-
ponibles per realitzar un seminari gratuït de 28 hores (en quatre dies), que puguin després
formar a altres persones, que parlin castellà i/o català de forma fluïda i que vulguin col·la-
borar en activitats d’investigació de la Universitat de Pacients.

Els participants adquiriran habilitats en la matèria, que podran acreditar mitjançant un
diploma, a més de la pròpia satisfacció d’ajudar i viure experiències personals gratificants.
Les persones interessades poden contactar amb la Sandra Pereira a través del correu uni-
versitat.pacients@uab.es, o als telèfons 93.433.50.80 i 93.433.50.20.

La Universitat dels Pacients busca voluntaris

ASEM Catalunya demanarà la col·laboració dels socis de
cara a unes noves sessions de trobada amb metges de pri-
mària que organitzarà durant els mesos d’octubre i no-
vembre amb metges de primària de l’Institut Català de la
Salut. Per a cada una d’elles requerirà de la participació de
dos socis, que podran explicar als professionals la seva re-
lació amb l’atenció primària, que sovint és nul·la, ja que el
metge de referència està directament als hospitals (neurò-
leg, rehabilitador, etc). També es tractarà de la percepció
que té l’afectat de l’atenció primària, els motius pels quals
no es produeix la primera visita al CAP corresponent o les

Noves trobades amb metges de primària 

vies de comunicació que podrien existir entre els afectats i
els professionals (telèfon, mail, etc.). La primera tindrà lloc
al districte de Sants de Barcelona i la segona, al de Sant An-
dreu. Durarà uns 45 minuts entre les dues i les tres de la
tarda d’un dia encara per determinar.

Aquesta inciativa és fruit de la reunió que va mantenir
ara fa uns mesos ASEM Catalunya amb el gerent de l’ICS
en la qual l’entitat va exposar els seus problemes. Ara és
l’ICS qui demana que siguem nosaltres els que anem a par-
lar amb els metges d’allò que sentim, com percebem que
som atesos, com ens agradaria que ens atenguessin, etc.

ASEM Catalunya va exposar els seus
problemes a l’ICS i ara és aquesta 

institució la que ens demana 
que expliquem allò que sentim



Els grups socioterapèutics van reprendre la seva activitat
a principis del mes de setembre. El de facio-becker, units
en un d’únic, se celebra el primer divendres de cada mes
a les 16.30 hores a l’Hotel d’Entitats Can Guardiola; el de
Pares, el primer dilluns de mes a les 19.30 hores a la seu
d’ASEM Catalunya del carrer Montsec, on també se cele-
bra el de Dones (substitut del de Debat), el segon dijous
de mes (18 hores). El darrer dijous de mes és el torn del
grup d’Steinert, que té lloc a Can Guardiola a les 19 hores. 

El darrer grup en iniciar-se aquest curs va ser el de fami-
liars, que se celebra des de l’1 d’octubre al centre Pi i Mo-
list.

Els grups socioterapèutics són una eina que ASEM Ca-
talunya posa a disposició dels socis. Són espais de trobada
a través dels quals els participants poden convertir el dolor
en coneixements a partir de compartir experiències perso-
nals. En els grups hi participen terapeutes, un psicòleg i
una treballadora social de l’entitat.

Els grups socioterapèutics 



ASEM Catalunya reprèn l’activitat
després de les vacances

Les diverses activitats que ASEM Cata-
lunya té en marxa en el marc del pro-
grama d’Oci terapèutic han iniciat el
nou curs a finals de setembre i a princi-
pis d’octubre.

El curs informàtica té lloc cada di-
marts i dijous de 16 a 18 hores, a les ins-
tal·lacions del col·legi Pont del Dragó
(carrer Sagrera, 179). En ell els partici-
pants practiquen amb el paquet Office
(Word, Excel, Acces, Powepoint...) a més
d’altres programes, com el Photoshop,
de fotografia. El preu del curs és de 12
euros al mes per als socis i de 18 per als
no socis.

També s’han reprès aquest mes de
setembre les sessions d’activitat física
que s’imparteixen al Poliesportiu Ignasi
Iglesias (carrer Palomar, 48) els dimarts
i dijous de 10.30 a 12 hores. Aquí es prac-
tiquen exercicis bàsics de manteniment.
Aquest projecte és el resultat d’un con-
veni de col·laboració amb el districte de
Sant Andreu de Barcelona i que és res-
ponsabilitat de la nova terapeuta ocupa-
cional, Aranza Cobo. El preu és de 12
euros al mes.

Per últim, el grup de teatre d’ASEM
Catalunya, Transit-Art, assaja els dijous
a les set de la tarda al Centre Cívic Sant
Andreu (carrer Gran de Sant Andreu,
111). Els seus integrants, sota la direcció
de Natalia, ja han presentat moltes pro-
duccions, com ‘Bajo presiones’ o, la dar -
rera, ‘Babas de una mariposa’. Formar
part del grup és gratuït per als socis.

La gimnàstica de manteniment es va iniciar el passat 28 de setembre,
mentre que la presentació del curs d’informàtica va ser el 5 d’octubre.

El grup de teatre assaja cada dijous i prepara ‘Babas de una mariposa’.

Una de les sessions de gimnàstica de manteniment d’aquest curs.

Els alumnes d’informàtica.



Apreciats socis i sòcies

Aprofito aquest espai del Lligam per comunicar-vos que a
principis d’octubre he deixat de treballar a l’entitat. En
aquests moments m’ha sorgit l’oportunitat d’estudiar un
màster al qual hi vull posar molta dedicació i altres pro-
jectes personals que m’han fet plantejar-me deixar de tre-
ballar a Asem Catalunya. Però l’entitat segueix a la vostra
disposició i seguireu trobant el suport d’una professional
quan ho necessiteu. No obstant això, abans de marxar,
m’agradaria fer-vos una devolució del que ha estat la
meva experiència professional a l’entitat.  

La veritat és que la metodologia de treball d’atenció in-
tegral a les persones i a les famílies que té l’entitat m’ha
permès posar en pràctica un treball social que en moltes
ocasions a l’administració pública és difícil de portar a
terme. Una pràctica professional on la gestió burocràtica
passa a un segon o tercer pla, per poder realment centrar-
se en el treball de les emocions, en el treball individual, fa-
miliar i grupal. 

Ha estat un treball centrat en poder parlar de les angoi-
xes i preocupacions de les persones que s’apropen a l’en-
titat, per conjuntament pensar en alternatives i estratègies
amb l’objectiu d’assolir una millora en la qualitat de vida

en el si de la família i en la persona afectada. Així com
també, aprendre a identificar els recursos personals dels
quals cada persona disposa per enfrontrar-se a les dificul-
tats quotidianes.  

M’ha agradat molt haver tingut la llibertat de poder fer
entrevistes d’una durada llarga on poder identificar totes
aquelles demandes i necessitats que sorgeixen i anar fent
un seguiment de cada cas.

Sobretot, he pogut apreciar l’evolució positiva i el pro-
cés de canvi de moltes persones i famílies que en el nostre
primer contacte se sentien perdudes, soles, espantades i
molt angoixades, i això fa que marxi molt satisfeta!

A part del treball amb casos, també vull destacar que
treballar en el tercer sector requereix d’un dinamisme,
d’una il·lusió, d’una creativitat i d’una capacitat d’impro-
vització, treball en equip i adaptació a noves situacions que
m’han fet aprendre molt com a professional i m’ha ajudat
a pulir moltes aptituds que quan vaig començar no tenia
tan pulides. 

En definitiva, ha estat un plaer conèixer-vos i haver tre-
ballat a Asem Catalunya! 

Adéu siau!

Per Lídia Verger

Aranzazú Cobo i
Natalia Barrientos
ja s’ha incorporat

Natalia Barrientos és la nova treballadora social de l’associació, en subs-
titució de Lídia Verger. Té 25 anys i fins ara s’ha format en el sector de les
residències geriàtriques. Ha començat molt il·lusionada la seva tasca a
ASEM Catalunya, ja que creu que a l’associació es fa veritablement Treball
Social. En el temps que porta, diu, se sent molt ben acollida i molt còmoda
en allò que especialment li agrada: els grups socioterapèutics.

D’alra banda, Aranzazú Cobo també s’ha incorporat a l’equip tècnic
d’ASEM Catalunya com a terapeuta ocupacional i Fundraiser (captadora
de fons). Amb 29 anys i natural de Granada, a més de ser diplomada en
Teràpia Ocupacional s’ha format en Teràpia Familiar a Anglaterra, on ha
residit durant nou anys. Espera poder ajudar en la major mesura possible
als socis de l’associació i assegura estar molt contenta ja que el desenvo-
lupament professional és una cosa molt important per a ella.



Vivencias propias: todo empezó de muy jovencito, alrede-
dor de los diez años. Empieza en momentos puntuales de
mucho estrés y nerviosismo (exámenes, competiciones...),
como cualquier otro niño.

En la adolescencia empieza el problema a acentuarse.
Te haces mayor, tienes más responsabilidades, más inse-
guridades. El problema pasa a aparecer más a menudo, in-
cluso llega a ponerte nervioso el salir de una rutina: ir al
cine, quedar con los amigos, etc.

Recuerdo un viaje a Lanzarote con mi pareja que fue re-
almente un calvario. No podía salir de la habitación del
hotel. Siempre lo mismo: dolores abdominales, ganas de
ir al lavabo que por más que vas nunca desaparecen, y en
ese momento te das cuenta de que tienes un problema que
no es normal. Ganas en inseguridad, en miedo y ese dolor
se convierte en un círculo vicioso hasta que sólo te preo-
cupa y te condiciona toda la vida. ¿Y si voy a comer fuera
y me pasa? Me puede pasar también en el cine. Etcétera.

En esa época siempre iba con una cartera con ropa inte-
rior y algún tranquilizante. Eso me daba un poco más de
confianza pero no evitaba el temido ritual (dolor, ganas de
ir al lavabo y nunca finalizar), hasta que el momento ner-
vioso pasaba y yo acababa destrozado anímicamente y con
la cara desencajada.

Posibles tratamientos

Tranquilizantes: el tratamiento más común es tomarte un
tranquilizante, pero llegará un momento en que no será

efectivo, ya que muchos son adaptogénicos (al cabo del
tiempo tienes que aumentar la dosis para que sean efecti-
vos).

Reflexología podal: el tratamiento consiste en masajear las
plantas de los pies para calmar el nerviosismo, el efecto
dura pocos días, tienes que regresar al terapeuta muy a
menudo (de dos a tres veces por semana).

Meditación: consigue que vayas más tranquilo, pero la in-
seguridad sigues sufriéndola.

Probióticos: en el tracto gastrointestinal hay una gran can-
tidad de microorganismos que ayudan a digerir, absorber
y a provocar los movimientos peristálticos. Estos microor-
ganismos son diversos pero están agrupados dentro del
grupo de las bacterias del ácido láctico que incluye algunas
especies de los géneros Streptococcus, Leuconostoc, Pe-
diococcus, Lactobacilus, entre otros, siendo estos últimos
con los que yo he notado una gran mejoría.

La mejora es lenta, parece que no actúen, pero a los
quince días ya notas la mejoría. Puedes controlar más los
nervios y vas mejorando poco a poco hasta que, sin darte
cuenta, tu intestino se normaliza y la obsesión desaparece.

Oriol Alcalay Ferré
Naturópata

Tln. 615.240.375

Probióticos

Cómo prevenir actuales y 
futuros problemas digestivos



Un equipo del Departamento de Neurología del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona ha recibido una beca para
desarrollar el proyecto de investigación “Nuevas perspec-
tivas sobre las distrofias musculares: papel del colágeno
VI, tejido adiposo intramuscular y metabolismo interme-
diario. Implicaciones para el diagnóstico y tratamientos fu-
turos”. La investigadora principal es Cecilia Jiménez
Mallebrera, de la Unidad de Patología Neuromuscular,
que cuenta con un equipo de cuatro colaboradores: los
doctores Jaume Colomer y Andrés Nascimento, y las doc-
toras Cristina Jou y Victoria Cusí. El proyecto, que se ini-
ciará en enero de 2011, tiene una duración de tres años y en
él ha tenido un papel activo ASEM Catalunya, que lo ha
avalado mediante una certificacicón. La doctora Cecilia Ji-
ménez ha agradecido a ASEM Catalunya el apoyo reci-
bido: “Trabajaremos con toda nuestra ilusión y esfuerzo
para cumplir los objetivos y que los conocimientos deri-
vados de este proyecto se traduzcan en beneficio para los
pacientes”, asegura. A continuación, la sinopsis del pro-
yecto:

Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de
enfermedades neuromusculares. En los últimos años se ha
avanzado mucho en la identificación de las causas genéti-
cas y bioquímicas de estas enfermedades pero los meca-
nismos que las controlan no se conocen bien. Varias de las
proteínas afectadas se encuentran en la lámina basal o en
la matriz extracelular que rodean a la célula muscular
(principalmente laminina-α2, α-distroglicano y colágeno
VI). La matriz extracelular es un tejido conectivo especia-

lizado que desempeña importantes funciones en el mús-
culo tales como la transmisión de la fuerza de contracción
entre las fibras y la regeneración muscular. Se piensa que
tanto la pérdida de la conexión estructural que proporcio-
nan las proteínas de la matriz extracelular como alteracio-
nes en las vías de señalización celular que activan
contribuyen a la fisiopatología de las distrofias musculares
congénitas pero los detalles de estos mecanismos se des-
conocen. 

Por otra parte, durante el proceso patológico, el mús-
culo sufre una serie de cambios que afectan no sólo a la
fibra muscular sino también a otros de sus componentes.
Así, la proliferación de tejidos conectivo y adiposo es una
característica común a varias distrofias. Se ha demostrado
que la fibrosis desempeña un papel significativo en la fi-
siopatología de las distrofias musculares, en especial en
Duchenne, y que se asocia con una mala prognosis. Sin
embargo, la contribución del tejido adiposo no se ha in-
vestigado.

La finalidad de este proyecto es investigar la contribu-
ción de las proteinas de la matriz extracelular, que rodea a
la célula muscular, y del tejido adiposo intramuscular en la
fisiopatología de las distrofias musculares para: I) avanzar
en el conocimiento de estas enfermedades II) identificar
nuevas vías de señalización intracelular implicadas en pa-
tología muscular, III) identificar nuevos marcadores diag-
nósticos y prognósticos; y IV) identificar genes y/o vías
metabólicas que puedan ser manipuladas con fines tera-
péuticos. 

Nuevo proyecto sobre distrofia muscular

Nous avantatges
de la Targeta Rosa

La Targeta Rosa, una prestació social que facilita a les persones grans o
amb discapacitat reconeguda amb pocs recursos econòmics l'ús dels trans-
ports públics a Barcelona i descomptes en l'accés a equipaments públics de
la ciutat, té nous avantatges i descomptes. A més de poder utilitzar-la a les
línies d'autobús de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona
metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc, ara
la targeta també serveix per obtenir avantatges i descomptes en un gran
nombre d'establiments, equipaments i entitats de la ciutat; descomptes en
podòlegs, odontòlegs, ortopèdies, òptiques, museus, teatres, música, equi-
paments esportius, comerços, mercats, i altres avantatges. Al telèfon gra-
tuït 900 700 077 o a la web www.targetarosa.com/que-es-la-targeta-rosa/
es pot trobar la informació actualitzada i saber quins són els establiments
i les entitats adherits als descomptes de la Targeta Rosa.



El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha pu-
blicat una guia orientativa per aconseguir l'accessibilitat universal dels centres edu-
catius, a fi d'afavorir la inclusió educativa dels alumnes amb discapacitat. Sota el títol
"L'accessibilitat dels centres educatius", la guia, la primera d'aquestes característiques
que s'edita en castellà, estableix pautes d'accessibilitat universal i disseny per a totes
les persones en les diferents esferes educatives. Així, determina recomanacions d'ac-
cessibilitat per a l'entorn construït dels centres, per al transport escolar, per a l'aula i
altres espais lectius i de lleure, per als materials i tecnologies de la informació i co-
municació aplicats a l'educació i per a l'accés al currículum per part de l'alumnat amb
discapacitat. Finalment, incorpora un pla de gestió de l'accessibilitat en el centre edu-
catiu, per facilitar a la comunitat escolar l'aplicació pràctica de les estratègies de dis-
seny per a totes les persones.

Una guia recull orientacions d'accessibilitat dels centres educatius

La Fundació Universia ha convocat la
quarta edició de les Beques Capacitas. L’ob-
jectiu és fomentar la integració sociolaboral

de les persones amb discapacitat i contri-
buir a fer efectiu el principi d'igualtat d'o-

portunitats a través d'una educació
inclusiva. Podran demanar les beques

aquells estudiants que es trobin matriculats
o estiguin en condicions de matricular-se,
per primera vegada, en ensenyaments ofi-

cials de grau i de postgrau impartits per
universitats espanyoles, i que acreditin le-

galment una discapacitat igual o superior al
33%. Així mateix, s'inclouran els ensenya-

ments de plans d'estudi antics. Les sol·lici-
tuds seran unipersonals i només s'admetrà

una sol·licitud per persona.
Hi ha tres tipus de beques: d'accés, dirigi-

des a estudiants que es matriculen per pri-
mera vegada en estudis universitaris; de

progrés, adreçades a estudiants que ja
hagin accedit a la universitat; i de mobilitat,

dirigides a estudiants que, en virtut d'un
programa d'intercanvi de la pròpia univer-

sitat, desitgin realitzar un període formació,
com a mínim d'un trimestre, en una univer-

sitat diferent de la seva d'origen.

L'associació Convives con
Espasticidad (www.convi-
virconespasticidad.org) i
l'empresa de formació En-
Medios (www.ariasthou.
com) ofereixen dos cursos
virtuals per millorar les ha-
bilitats comunicatives de
l'alumne, tant a nivell escrit com oral. L’alicient és doble, ja
que l’entitat organitzadora atorgarà 30 beques d'un 25%
de descompte addicional sobre el preu. A aquest preu s’ha
de sumar el descompte del 40% que s’aplicarà a aquelles
persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i
que presentin el seu certificat de discapacitat. “Aprendre a
expressar-se de la forma més adequada en cada moment és
un pas fonamental per assolir els nostres objectius i l'èxit”,
diuen.

Els cursos són “Parlar per convèncer" i "Comunicació
escrita eficaç" i, a més d'oferir la comoditat i la flexibilitat
pròpia de la modalitat en línia, són dinàmics i interactius,
i compten amb fòrums, xats amb els professors i vídeo-
classes al final de cada bloc temàtic. Tots els alumnes, des-
prés d'haver-se examinat amb èxit dels continguts, rebran
un diploma acreditatiu que ampliarà el seu currículum
vitae. 

Les beques són limitades i per demandar-les s’ha d’es-
criure un correu a l’adreça cursoscomunicacion@convi-
ves.es.

Descompte de fins al 40% en dos 
cursos on-line de comunicació

Universia convoca les 
IV Beques Capacitas



Nacho 1, de Norma Grau (Barcelona). Segon premi.

Moment del lliurament dels premis.

La que protagonitza
el soci Nacho 

Ulzurrún, segona

Alexandre Gabarro, Norma Grau i Begoña Pe-
llitero han estat els tres guanyadors del Con-
curs de Fotografia Digital de la Federació
ASEM, que portava per lema "Tu ets la força
que ens impulsa". El lliurament dels premis va
tenir lloc al Casal de Barris de Congrés-Indians
(Barcelona) i va comptar amb la presència del
president d’ASEM Catalunya, Juan José Moro,
a més d’amics i familiars dels premiats i dels
propis protagonistes de les imatges. Un d’ells
és Nacho Ulzurrún, el soci d’ASEM Catalunya
fotografiat per Norma Grau juntament amb un
grup d’amics a casa seva. El jurat va valorar el
fet que recordessin amb simpatia les entrema-
liadures escolars.

El primer premi va recaure sobre la imatge
"Superació", on es pot veure com un avi i el seu
nét juguen a bàsquet superant les seves barre-
res per gaudir del moment que els uneix. El
tercer, de l’asturiana Begoña Pellitero, va ser
per a "Noche mágica", una fotografia de dos
nens que acudeixen per primera vegada a una
discoteca i es diverteixen amb la música i els
focus. 

Més d’una trentena de persones van participar,
el passat 15 de maig, en l’excursió que va orga-
nitzar ASEM Catalunya al CosmoCaixa. Els par-
ticipants van sortir des del barri de Sant Andreu
de Barcelona al matí acompanyats per dos vo-
luntaris de La Caixa, Rafael i Cristina, i van
poder visitar el Planetarium. L’associació està
molt agraïda als voluntaris pel seu ajut. 

D’excursió pel 
CosmoCaixa



Certamen de Relats 
de la Fundació Abbott

Finalitzen els tallers d’anglès a Can Guardiola

La  Fundación Anade ha convocat la cinquena edi-
ció del Premi Internacional de Fotografia sobre

Discapacitat. L’objectiu del certamen és fer visible
la realitat del col·lectiu de persones amb discapa-

citat psíquica, física, sensorial o amb malaltia
mental, ja siguin moments feliços, dramàtics, si-
tuacions peculiars, obstacles urbans... qualsevol
moment del dia a dia. L’entitat organitzarà una

exposició amb les millors imatges rebudes a dife-
rents ciutats.

Les fotografies han de tenir una mida mínima de
18 x 24 centímetres i màxima d’1 x 1 metres. S’han
d’enviar acompanyades de les dades de l’autor es-
crites a la part posterior abans del 13 de novembre

a l’adreça Fundación Anade, rua Rafael de Vega,
11 – 2ºG. 27002, Lugo. També s’ha de fer arribar

una còpia per Internet a l’adreça fundacion@
fundacionanade.org.

Es donaran tres premis: una placa, una càmera
Nikon D70 i 400 euros per al primer; un diploma i

400 euros per al segon i, per a la fotografia més
humanitària, un diploma i 300 euros.

Convocat el Vè Premi 
Internacional de Foto

sobre Discapacitat

La Fundació Abbott pretén conscienciar la societat de
què significa realment patir una malaltia crònica, tant
per a l'afectat com per a tot aquell que l'envolta com la
seva família. Per això ha organitzat un Certamen de Re-
lats. Es podrà presentar qualsevol persona fins amb tres
relats, cap d'ells superior a 12 pàgines, abans del 30 de
novembre d'aquest any. S’hauran d’enviar per correu
electrònic (greimundez@cariotipomh5.com) o a la seu
física de la consultora de comunicació i relacions insti-
tucionals Cariotip MH5. 

El guanyador del primer Certamen de Relats Curts
sobre Malalties Cròniques es durà 3.000 € i hi haurà un
accèssit de 1.500. A més, la seva història i altres relats
escollits pel jurat del concurs formaran part d'un llibre
editat en record d'aquesta nova iniciativa de la Institu-
ció. 

La Fundació Abbott ha creat aquest Certamen per
donar a conèixer a la societat les implicacions de viure
o conviure amb una malaltia crònica. L’objectiu és im-
pulsar totes les iniciatives que contribueixen a involu-
crar la societat i les administracions en la cura dels
pacients crònics.

L'Hotel d'entitats Can Guardiola de
Barcelona va acollir durant el passat
mes de juliol un taller per aprendre an-
glès. Va finalitzar el dia 23 i va comp-
tar amb la participació d’una desena
d’alumnes. Les sessions anaven a cà-
rrec d’un grup de voluntaris dels Estats
Units que, a través del programa Coi-
ned, van participar en aquesta activitat
d’intercanvi: ensenyaven la seva llen-
gua als socis d’ASEM Catalunya i, al-
hora, aprenien l’espanyol. L’activitat
anava adreçada, en concret, als mem-
bres del grup jove de l’associació.

ASEM Catalunya té la intenció de
mantenir aquesta activitat sempre que
sigui possible, ja que és una forma in-
teressant d’intercanvi cultural. Imatge d’un dels tallers d’anglès celebrat el passat mes de juliol.



La Confederació Espanyola de Persones amb Disca-
pacitat Física i Orgànica (COCEMFE) 2010 ha posat
en marxa un nou període de vacances. Només que-
den els darrers viatges de la quarantena que es van
iniciar el passat mes de juny, i són els següents: Beni-
dorm (Alacant), del 8 al 17 de novembre i del 9 al 18
de de -sembre, a l’Hotel Dynastic, per 190 euros; Ar-
guineguín (Gran Canaria), del 3 al 12 de novembre, a
l’Hotel Dorado Beach, per 220 euros; i Balneari de
Cuntis (Pontevedra), del 20 de novembre a l’1 de 
desembre a l’Hotel La Virgen, per 260 euros (220 per
a l’acompanyant).
Les sol·licituds s’han d’enviar a COCEMFE-Departa-
ment de Vacances. C/Eugenio Salazar, 2. 28002, Ma-
drid, o a l’adreça de correu electrònic
vacaciones@cocemfe.es.
Per a més informació podeu trucar al telèfon
91.413.80.01 o entrar a la pàgina web
http://www.cocemfe.es/fundacion+cocemfe/vaca-
ciones_2010/index.htm. 

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 12 de novembre sortirà el creuer que Viatges Itine-
rari ha organitzat fins al dia 20 i que està adreçat a per-
sones amb mobilitat reduïda. Es tracta d’un recorregut
per Itàlia, Croàcia, Grècia i Turquia, amb parades a Ve-

nècia, Dubrovnik, Efeso, Santorini i Corfu. La sortida
tindrà lloc des de l’Aeroport de Barcelona, on els turis-

tes sortiran cap a Venècia. Aquí serà on agafaran el
creuer, amb retorn al mateix port italià. El preu de la

cabina interior doble és de 1.125 euros, amb suplement
individual de 512 euros; en l’exterior, amb finestra,

1.370, amb suplement de 650 euros. Les inscripcions es
poden fer a: 

GRANOLLERS. Alfons IV, 44. Tel. 93.861.15.04.
montse@viatgesitinerari.com.

TERRASSA. Volta, 28. Tel. 93.789.92.92. gemma@
viatgesitinerari.com

BARCELONA. Rosselló, 324-326. Tel.93.289.07.80.
sergi@viatgesitinerari.com

VIC. Jacint Verdaguer. Tel 93.881.49.10. maria@
viatgesitinerari.com.

Darreres sortides del nou 
període de vacances Cocemfe

Art espanyol dels anys 50 i 60
Fins al 20 de febrer de 2011

L’exposició mostra obres de la Col·lecció d’Art Con-
temporani de la Fundació “la Caixa”, entre les quals hi
ha peces d’Antonio Saura, Manuel Millares, Antoni
Clavé, José Guerrero i Equipo Crònica. També s’hi in-
corpora una sèrie de pintures molt significatives de Pi-

Exposicions al CaixaForum

Creuer pel Mediterrani 
amb Viatges Itinerari

casso, Dalí i Tàpies, aportades per altres col·leccions ca-
talanes. L’exposició es completa amb una selecció de ci-
nema espanyol de la mateixa època.

Miquel Barceló
Fins al 9 de gener de 2011

Repàs dels darrers 25 anys de trajectòria de l’artista en
una gran mostra que ofereix a l’espectador la possibili-
tat d’entendre el misteri, l’adrenalina i la incertesa per-
sonal que implica el procés creatiu de Miquel Barceló.



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


