
Dipòsit Legal B-28469-2001

Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
Declarada d’Utilitat Pública DOGC Jus/353/2009 de 9 de desembre

Revista informativa trimestral d’ASEM-Catalunya · Octubre de 2011 · Número 28 · 3ª Etapa

La IV Setmana dóna pas a la gala
dels primers premis Fem Pinya
La IV Setmana dóna pas a la gala
dels primers premis Fem Pinya



Pàgs. 3-4. ASEM Catalunya premiarà la participa-
ció dels socis en l’entitat amb motiu del 15 de no-
vembre: gala de premis Fem Pinya, exposició d’art
i comitè d’experts.

Pàg. 5. ASEM Catalunya, centre de referència d’a-
tenció psicosocial.

Pàgs. 6-7. Comença el nou curs d’activitats: teatre,
informàtica i gimnàstica.

Pàg. 8. ASEM Catalunya torna a estar present a les
festes de la Mercè. La festa de Nadal se celebrarà
el 17 de desembre.

Pàg. 9. El taller d’Artteràpia s’iniciarà en breu. S’i-
nicia un taller per a dones amb discapacitat a Can
Guardiola.

Pàg. 10. Ejercicios de respiración, por Aranzazú
Cobo.

Pàg. 11. Les retallades en educació també arriben
als vetlladors escolars.

Pàgs. 12-14. Entrevista als cofundadors d’ASEM:
Nita Coquard i Juan Ramón Jiménez.

Pàg. 15. La IV Setmana va ser tot un èxit.

Pàg. 16. La quota dels socis pujarà 5 euros. El Con-
grés ASEM, els dies 11 i 12 de novembre a Sevilla.

Pàg. 17. Nou calendari dels grups socioterapèu-
tics.

Pàg. 18. Artículo No les demos sólo palabras, por
Javier Micó.

Pàg. 19. Novetats en les prestacions del Sistema de
Seguretat Social per a les persones discapacitades.

Pàg. 20. L’alternativa: llogar un vehicle.

Pàg. 21. Barreras inexplicables, por Daniel Llamas.

Pàg. 22. Pequeño relato de algo que observé en
una ortopedia, por Enrique González.

Pàg. 23. Artículo de opinión sobre los grupos so-
cioterapeuticos.

L’EDITORIAL

Juan José Moro
President d’ASEM 
Catalunya

Nos adentramos en la última fase de este año 2011; año muy
duro en general, y como no para las entidades del Tercer Sec-
tor, al que pertenece nuestra entidad. Asem Catalunya a pesar
de esta gran crisis y de la incertidumbre por el presente y el
futuro, intenta seguir trabajando por el bien de la sociedad
catalana y especialmente por el bien de las personas con una
enfermedad neuromuscular y su entorno.

Es un momento en que Asem Catalunya ha de hacer aún
más visible la labor que desempeñamos para la ciudadanía y
que nuestra finalidad es ofrecer el mejor servicio y no obtener
beneficios económicos. Para ello ha de existir un reconoci-
miento extremo de la Administración Pública, me consta que
Asem Catalunya lo tiene; pero también las entidades privadas
podrían aportar mucho más para la consecución de nuestros
logros y, como no, la aportación de los miembros de junta, de
nuestro equipo técnico y de nuestros socios, quienes en mu-
chas ocasiones nos ven sólo como prestadores de servicios y
no tienen la sensación de pertenencia. Yo estoy convencido
de que si entre todos HICIERAMOS PIÑA, Asem Catalunya
podría seguir siendo la entidad que es.

Nuestro próximo acto público será celebrar el día de las
personas con enfermedades musculares; para ello tenemos
previsto inaugurar el día 15 de noviembre la II exposición de
arte, efectuada por personas con una gran discapacidad y el
19 de noviembre haremos un acto para otorgar los premios a
LA PARTCICIPACIÓN en las actividades de nuestra entidad,
a LA COLABORACIÓN de personas o entidades con nuestra
entidad y el RECONOCIMIENTO a la persona o entidad que
a lo largo de nuestra historia ha contribuido a que sigamos
creciendo.

Para ello contamos con la participación de todos los socios
y colaboradores, quienes tendremos la oportunidad de hacer
nuestra propuesta. Sé que gracias a la gran cantidad de per-
sonas y entidades que han aportado su grano de arena es
muy difícil la elección; a pesar de ello pido el máximo de par-
ticipación porque es mucho lo que nos jugamos por el bien
de Asem Catalunya.

-

Sumari Lligam
Octubre de 2011



ASEM Catalunya commemorarà enguany de manera es-
pecial el Dia Nacional de les Persones amb Malalties Neu-
romusculars, que se celebra el 15 de novembre: el dia 19
tindrà lloc a la Casa del Mar de Barcelona una gala de pre-
mis amb la qual es pretén promoure i incentivar les millors
pràctiques i aprenentatges de l’associació, proporcionant
una plataforma per compartir i conèixer noves idees. L’ob-
jectiu és reconèixer els socis, familiars i professionals rela-
cionats amb l’associació en el camp de la fidelització, la
participació i el compromís amb l’entitat. 

Hi haurà tres premis: a la participació (per la capacitat
i interès dels associats en involucrar-se en les decisions de
l’entitat), a la col·laboració o ajuda a ASEM Catalunya en
la consecució de les seves finalitats i el premi al Reconei-
xement a les persones i accions que hagin contribuït a con-
solidar la presència social d’ASEM Catalunya.

Són els mateixos socis, familiars i persones relacionades
amb l’associació els que proposaran les persones que op-
taran al premi, que han de ser sòcies o col·laboradores de
l’entitat. Hauran d’omplir un formulari que s’ha enviat per
correu ordinari i electrònic –i que també es pot trobar a la
web www.asemcatalunya.com i al perfil del Facebook–,
juntament amb les bases del concurs. Cada persona pot

presentar un màxim de dues candidatures per categoria –
cap d’elles pot correspondre a un membre de la Junta o de
l’Equip Tècnic– i només hi haurà un guanyador per can-
didatura, que serà escollit per un jurat designat per ASEM
Catalunya. El jurat, format per membres del comitè d’ex-
perts, de la Junta i de l’Equip Tècnic i professionals de re-
conegut prestigi, valorarà el mèrit o col·laboració amb
l’associació en funció dels seus objectius, mitjans i abast,
així com la implicació del candidat en la utilització dels
serveis, grups, canals i activitats.

El temps límit per enviar les propostes és el 20 d’octu-
bre, i s’han de fer arribar a la seu de l’entitat, al carrer
Montsec 20-22, baixos. CP 08030, Barcelona, ja sigui pre-
sencialment o per correu. Les butlletes també es poden fer
arribar a l’adreça de correu electrònic asemcatalunya@te-
lefonica.net.

L’animació de l’acte anirà a càrrec del grup de teatre de
l’associació, Transit-Art, que presentarà l’acte i el dinamit-
zarà. L’inici està previst per a les cinc de la tarda, amb el
parlament del president de l’entitat, Juan José Moro.
També hi haurà l’actuació del grup de gospel de Bellvitge,
i cava i canapès per finalitzar la gala després del lliurament
dels premis, que està previst per a les 18 hores.

ASEM Catalunya premiarà la
participació dels socis en l’entitat

Coincidint amb la celebració del Dia de les Malalties
Neuromusculars, el 19 de novembre tindrà lloc una gala

17.00h – 17.30h: Presentació de la Gala de Premis Fem Pinya!
a càrrec de Transit-Art, grup de teatre d’ASEM Catalunya i
parlament de Juan José Moro, president d’ASEM Catalunya.

17.30h – 18.00h: Actuació de la Coral Gospel de Bellvitge.

18.00h – 19.00h: Lliurament de premis.

19.00h – 19.30h: Copa de cava i canapès d’acomiadament. 

Dinamització de la Gala a càrrec de Transit-Art, grup de teatre
d’ASEM Catalunya.

Programa de la Gala de Premis



Amb motiu de la commemoració del 15 de novembre, Dia de
les Persones amb Malalties Neuromusculars, ASEM Catalunya
també organitzarà una exposició d’art. Ja ho va fer l’any pas-
sat, i després de l’èxit assolit es vol repetir l’experiència i mos-
trar les capacitats dels socis de l’entitat. Les persones
interessades ja es poden posar en contacte amb l’associació tru-
cant al telèfon 93.274.49.83 o bé enviant un correu electrònic a
asemcatalunya@telefonica.net per informar de quines obres
volen exposar, ja siguin pintures, ceràmiques, manualitats o al-
tres obres realitzades per socis de l’entitat.

El lloc escollit per acollir l’exposició no serà, però, Can Fabra,
com l’any passat, sinó la nova seu de l’entitat, ubicada a l’antiga
fàbrica Fabra i Coats. La mostra s’inaugurarà el 15 de novem-
bre, un acte que servirà també per inaugurar oficialment la
nova seu. Es tracta d’un espai des d’on treballarà l’associació a
partir d’ara, acabat de reformar i cedit pel districte de Sant An-
dreu.

Dos dies després, el 17 de novembre, tindrà lloc al mateix
espai la darrera reunió de l’any del comitè d’experts, que girarà
a l’entorn del consentiment informat.

També una exposició 
d’art i una nova reunió 
del comitè d’experts

1. Les candidatures s’han de presentar de manera totalment independent de la seva categoria entre l’1 i el 20 d’octubre.
2. Només s’acceptaran les candidatures de socis/es, familiars i professionals relacionats amb l’entitat.
3. Els nominats han de ser persones associades a ASEM Catalunya i/o col·laboradors/es.
4. Les candidatures han de presentar per escrit la descripció del mèrit, segons el formulari adjunt.
5. És possible presentar diverses candidatures amb un límit de dues candidatures per proposant, en diferent categoria.
6. Els guanyadors/es seran escollits per un jurat designat per ASEM Catalunya.
7. Les candidatures seran analitzades segons el següents criteris:

· Premi a la Participació, per la capacitat i interès dels associats en involucrar-se en les decisions de l’entitat
· Premi a la Col·laboració o ajuda a ASEM Catalunya per a aconseguir les seves finalitats.
· Premi al Reconeixement a les persones, accions o qualsevol altre forma que hagi contribuït a consolidar la
presència social d’ASEM Catalunya.

8. En inscriure una candidatura als Premis d’ASEM Catalunya 2011, els candidats autoritzen a ASEM Catalunya a pu-
blicar les seves dades.
9. El termini de presentació de les candidatures finalitza el 20 d’octubre de 2011, a les 24.00h (data de franquejament o
sortida del missatger).
10. Els finalistes seran contactats per ASEM Catalunya el mes d’octubre. El guanyador i finalistes s’anunciaran en la gala
de lliurament de premis.
11. Les decisions del jurat seran definitives i inapel·lables.
12. El formulari d’inscripció omplert i tots els elements de la candidatura s’han d’enviar per correu ordinari a ASEM
Catalunya (C/Montsec, 20-22, baixos, 08030 Barcelona), entregar en mà o via correu electrònic a asemcatalunya@tele-
fonica.net.
13. No podran ser escollits ni els membres de la Junta Directiva ni els de l’Equip Tècnic.

Bases dels premis Fem Pinya



√ Som un referent per a les persones, famílies i
professionals relacionats amb les malalties neuromusculars

√ Contribuïm a la millora de la relació metge-pacient
√ Incidim en la millora de la qualitat de vida de les

persones afectades i les seves famílies
√ Som interlocutors de les famílies
√ Tenim una gran presència social

√ Estem presents en tot el procés d’atenció

Després de molts anys de feina, ASEM Catalunya ha acon-
seguit ser el Centre de Referència d’Atenció Psicosocial per
a les persones afectades per una malaltia neuromuscular.
I ho fa fet partint d’un base formada per la participació i
l’excel·lència en l’atenció, entenent el funcionament de l’as-
sociació com un moviment associatiu o civil, en el primer
cas, i com un centre d’atenció a les persones amb malalties
neuromusculars, en el segon. 

Tot es va iniciar amb la professionalització de l’entitat,
l’any 2.000, moment en què va iniciar un camí ascendent
que ens ha permès disposar d’una organització i de recur-
sos que ens legitimen com a Centre de Referència. El pri-
mer pas per encaminar la feina professional cap a
l’excel·lència en l’atenció va ser l’elaboració del Pla d’Ac-
tuació d’ASEM Catalunya, un full de ruta que ens permet
i incentiva a introduir constantment novetats, ampliacions
i millores any rere any. El segon era seguir un model teò-
ric en el qual enquadrar la pràctica de l’entitat, una tasca
més lenta però no menys important que s’ha acabat defi-
nint en un model comunitari a partir del qual ASEM Ca-
talunya actua com a gestora de casos. Una mostra
d’aquesta afirmació és el fet que l’associació aparegui a
l’estudi “Anàlisi del procés d’atenció integral a les perso-
nes afectades d’una malaltia neuromuscular”, realitzat per
la Càtedra de Recerca Qualitativa, la Fundació Robert
(UAB) i la Universitat de Barcelona, com el lloc al qual s’a-
dreça una persona diagnosticada d’una malaltia neuro-
muscular quan té algun dubte o dificultat, per saber què ha
de fer, com i quins recursos hi ha a la seva disposició. 

Com a gestora de casos, ASEM Catalunya posa a l’abast
dels associats, familiars i professionals tots els coneixe-
ments dels circuits socials, sanitaris, laborals, educatius i
de recursos, entre d’altres, fins a convertir-se en un refe-
rent tant per als afectats com per a les famílies, al llarg de
la vida, i els professionals. L’associació facilita l’elaboració
de les ansietats i la millora de la relació metge-pacient, al-
hora que lluita per aconseguir pacients experts. Incideix
en la millora de la qualitat de vida dels afectats i les seves
famílies; és interlocutora amb els sistemes sanitari, social,
educatiu o laboral; té una presència pública destacada i
s’ha convertit en un centre de pràctiques d’alumnes de Tre-
ball Social, Psicologia, Artteràpia... I és l’única entitat que
manté la seva presència al llarg del procés d’atenció a les
persones amb malaltia neuromuscular.

ASEM Catalunya aborda l’atenció des de l’òptica de la
salut i no de la malaltia, una atenció a les necessitats de les
persones que es plasma, per exemple, a través dels grups
socioterapèutics. Duu a terme un treball comunitari, mo-
bilitzant les organitzacions, recursos i entitats, sense deixar
de banda el poder de convocatòria de les jornades i ses-
sions de debat, amb ponències dels més destacats profes-
sionals i intervencions dels afectats i les seves famílies. Tot,
per aconseguir que els organismes de decisió coneguin les
necessitats del col·lectiu de les persones afectades per una
malaltia neuromuscular i disposin dels recursos per a la
seva solució, ja sigui a curt, mig o llarg termini.

Basat en un article de María Ramos, gerent

ASEM Catalunya, centre de 
referència d’atenció psicosocial



Comença el nou curs de les activitats de teatre, gimnàstica i informàtica

Mai havies pensat en fer teatre, aprendre informàtica o fer
unes classes de gimnàstica? ASEM Catalunya t’ho posa
fàcil a través del programa d’activitats que s’ha posat en
marxa aquest mes de setembre, després de les vacances.
Els cursos s’emmarquen en el programa d’Oci terapèutic i
s’han convertit en uns espais de trobada i de compartir. Si
estàs interessat només cal que et posis en contacte amb
l’associació i estar preparat per viure noves experiències.

Grup de teatre
Transit-Art és el grup de teatre d’ASEM Catalunya i assaja
els dijous a les set de la tarda al Centre Cívic Sant Andreu
(carrer Gran de Sant Andreu, 111, Barcelona). Va néixer ara
fa uns set anys amb l’objectiu de buscar noves maneres
d’expressió i actualment està dirigit artísticament per Oi-
hana Altube, successora de Natalia Jiménez. Va ser l’any
2010 quan el grup va decidir donar un pas més per inves-
tigar dins d’un camp més ampli de les arts escèniques, ba-
rrejant la dansa contemporània que es treballava fins al
moment amb artistes plàstics i multidisciplinars, l’acció
musical i la col·laboració especial d’una psicòloga. Aquesta
fusió va donar com a resultat Babas de Mariposa, una obra

Transit-Art va omplir el Sant Andreu Teatre (SAT) amb més de 300 persones amb l’obra Bajas Presiones el setembre del 2009.

que es va presentar a la 15ena edició de la Gran Festa de
Tardor Ribermúsica 2010. 

Aquesta, però, ha estat només una de les actuacions del
grup. Transit-Art va desenvolupar un llenguatge escènic
propi que es va reproduir en la primera proposta escènica:
El Mago de Oz, dirigida per Sue Martínez; a la que van se-
guir Ja arribo, Bajas Presiones –representada al Sant Andreu
Teatre, amb l’assistència de més de 300 persones, i també
a Santa Coloma de Gramenet en dues ocasions més–, El
surrealismo de escuchar el silencio (presentada a Fira Saba-
dell i el Centre Cultural Can Fabra) o l’obra Liken. Ara el
repte és la dinamització de la gala de premis Fem Pinya, el
proper 19 de novembre, coincidint amb el Dia de les Per-
sones amb Malalties Neuromusculars; sense dubte, una ex-
periència que no deixarà indiferent ningú. Quina millor
cita per pujar per primer cop a un escenari i mostrar les
capacitats pròpies, expressar-se lliurement i desenvolupar-
se personalment a partir de la potenciació de l’imaginari
de cadascú?

Són molts els èxits de Trànsit-Art, als quals es poden
sumar tots els socis que ho desitgin i vulguin formar part
d’una activitat que permet ampliar les possibilitats. 



Comença el nou curs de les activitats de teatre, gimnàstica i informàtica

També s’han reprès les sessions d’activitat física que
s’imparteixen al Poliesportiu Ignasi Iglesias (carrer Pa-
lomar, 48, Barcelona) els dimarts i dijous de 10.30 a 12
hores, en les que els alumnes practiquen exercicis bà-
sics de manteniment. El grup ha evolucionat, passant
dels sis o set usuaris inicials a una vintena, amb una
mitjana de 16 ó 17 persones practicant gimnàstica per
classe. Tal i com explica una d’elles, Josep Maria An-
gulo, l’experiència és molt gratificant: “He vist l’evo-
lució d’algunes persones des del primer dia i és
increïble el que han superat, no només físicament sinó
també psicològicament. Crec que es una experiència
molt positiva i espero que vagi a més”, explica.

Per la seva part, el curs d’informàtica té lloc cada
dimarts i dijous de 16 a 18 hores, a les instal·lacions del
col·legi Pont del Dragó (carrer Sagrera, 179, Barcelona)
i en ell els participants practiquen amb diversos pro-
grames, entre ells el paquet Office (Word, Excel, Acces,
Powepoint...) o el Photoshop.

Els interessats en viure aquestes experiències poden
participar en les tres activitats a partir d’una petita
col·laboració econòmica.

Les classes de gimnàstica de manteniment i d’informàtica són els dimarts i els dijous.

Josep Maria Angulo, membre del
grup de gimnàstica: “Crec que és
una experiència molt positva. És
increïble el que han superat mol-
tes persones, no només físicament
sinó també psicològicament”



ASEM Catalunya torna a estar
present a les festes de la Mercè

ASEM Catalunya va tornar a estar present en la Mostra
d’Entitats que acull la plaça de Catalunya de Barcelona
amb motiu de les festes de la Mercè, que enguany arribava
a la 16ena edició. Al llarg del dissabte 24 i el diumenge 25,
l’Equip Tècnic i la Junta Directiva de l’associació van ofe-
rir informació sobre la nostra entitat, l’activitat desenvo-
lupada i van resoldre els dubtes que els ciutadans van
plantejar. 

Diumenge, a més, el grup de teatre de l’associació, Tran-
sit-Art, va participar activament en el programa de la Mos-
tra d’Entitats amb una actuació a l’escenari central de la
plaça Catalunya. Tres membres del grup, Pedro, Montse i
María, van oferir una petita improvisació en moviment de
l’obra de teatre L’estranyesa del silenci, la darrera creació del
grup. Tant la directora, Oihana Altube, com els actors en
van sortir molt satisfets.

La Festa de Nadal 
se celebrarà el dia
17 de desembre

El 17 de desembre ha estat la data escollida per
ASEM Catalunya per celebrar la Festa de Nadal
d’aquest any. Serà un dinar obert a tots els socis

–i els seus acompanyants– que, com sempre,
servirà per tancar l’any en companyia d’altres
associats, amb qui es podran compartir expe-

riències. Estigueu atents al correu perquè pro-
perament rebreu una carta i un e-mail

informant del lloc i l’hora exacta d’aquesta cita,
que no us podeu perdre! Aprofitant que és el
darrer número de la revista Lligam d’aquest

any, molt bon any i bones festes per a tothom! 

Van ser diverses les persones
que es van apropar a l’estand

d’ASEM Catalunya, situat a la
zona de la dreta de l’escenari.



L’Artteràpia és per a molts una professió desconeguda i
ASEM Catalunya ofereix als socis de l’entitat la possibili-
tat d’introduir-se en la matèria. En breu es posarà en marxa
un taller que servirà per a què els participants es puguin
expressar física, emocional i psicològicament a través de
l’art. L’associació ja va dedicar un dels tallers de la IV Set-
mana de les Persones amb Malalties Neuromusculars a
l’artteràpia i l’experiència va ser tan positiva que s’ha vol-
gut oferir de nou als socis. S’ha aconseguit gràcies a la
col·laboració entre ASEM Catalunya i la Universitat Pom-
peu Fabra: una de les alumnes del Màster d’Artteràpia que
imparteix aquest centre educatiu, Alejandra Vicuña, im-
partirà les sessions, un espai de creació lliure on es compta
amb diverses eines plàstiques (pintures, llapis, fang, plas-
tilina, etc) que s'utilitzen per explorar els nostres estats aní-
mics, pensaments, sensacions o sentiments. 

L'Artteràpia és una professió assistencial que utilitza la

creació artística com a eina per facilitar l'expressió i reso-
lució d'emocions i conflictes emocionals o psicològics. Es
practica en sessions individuals o en petits grups sota la
conducció d'un artterapeuta, que segueix una estricta me-
todologia i sota un marc o setting terapèutic definit.
Aquest marc terapèutic i la metodologia esmentada es
basen principalment en la teoria de l'Artteràpia, la psico-
teràpia analítica de grups, les psicoteràpies dinàmiques i la
teoria de l'art contemporani.

Per norma general, l'Artteràpia està indicada per a per-
sones que a causa de les seves circumstàncies o a la malal-
tia que pateixen troben difícil l'articulació verbal dels seus
conflictes i emocions. L'Artteràpia es pot utilitzar amb
qualsevol col·lectiu de qualsevol edat sempre que hi hagi
la voluntat de la persona d'iniciar una psicoteràpia en la
qual se li va a animar a emprendre al seu torn un procés ar-
tístic.

L’Hotel d’Entitats Can Guardiola acull des del passat 12 de se-
tembre un taller de dones amb discapacitat en el qual la treballa-

dora social d’ASEM Catalunya, Natalia Barrientos, col·labora
amb la organització, l’associació Dones No Estàndards. El curs

està format per vuit sessions en les quals es pretén potenciar les
capacitats i recursos de les participants, així com promoure la
seva autonomia i enfortir una identitat positiva. No es tracta

d’un programa d’atenció terapèutica ni formatiu, sinó que està
orientat cap a la màxima participació de les pròpies dones de tal
raó que elles mateixes són les que protagonitzen el procés i mar-

quen el ritme en què es van desenvolupant els continguts en fun-
ció dels seus interessos, necessitats i característiques individuals.

Taller per a dones
amb discapacitat
a Can Guardiola

Un dels tallers de la IV Set-
mana de les Persones amb Ma-

lalies Neuromusculars es va
dedicar a l’Artteràpia



Como todos ya sabemos, el ejercicio físico moderado es de
gran importancia para las personas afectadas de enferme-
dades neuromusculares. Hacer alguna actividad física con
frecuencia ayuda a mantenernos activos, ágiles, con un sis-
tema cardiorrespiratorio sano. Todo esto provoca la pro-
ducción de hormonas de la felicidad, las cuales nos
mantendrán en un estado de ánimo óptimo para ir supe-
rando las dificultades del día a día y además nos ayuda a
relacionarnos con otra gente creando relaciones sociales
que nos ayudan a evitar la soledad. Recordad que escribí
un artículo sobre la actividad física en el número anterior
del Lligam.
Hoy os hablo de los ejercicios respiratorios. Estos nos van
a ayudar a lo siguiente:
• Aumentar la capacidad pulmonar.
• Mejorar la musculatura respiratoria para evitar infeccio-
nes pulmonares y poder expulsar la mucosidad acumu-
lada a través de la expectoración.
• Mejorar la oxigenación de todos nuestros órganos y mús-
culos.
• Mejorar la función respiratoria haciendo uso de todo el
espacio en nuestro pulmón. 
• Ayuda a tener la mente más despejada y permanecer
tranquilo.

Como veis, el hacer estos ejercicios respiratorios tiene mu-
chas ventajas! Idealmente, se deberían hacer cada día. Los
socios que los hacen a diario han notado una gran mejoría
en relación a su capacidad pulmonar. Hay incluso quien
ha disminuido sus horas de oxígeno diario, otros han no-
tado que se “ahogan” menos y se encuentran más fuertes
al andar o subir escaleras.

Muchos socios que los hacen a diario recomiendan hacer-
los por la noche justo antes de acostarse o incluso una vez
en la cama. Esto es sólo una idea, la verdad es que se pue-
den hacer a cualquier hora del día. 
A primera vista puede parecer que hay mucho que hacer
y aprender pero se puede aprender primero unos ejerci-
cios y poco a poco ir añadiendo otros conforme se vaya ad-
quiriendo la rutina y la fuerza para llevarlos a cabo. Por lo
tanto, vosotros podéis controlar el proceso.
Los ejercicios son:

Respiración en acordeón
El ejercicio se realiza tumbado boca arriba o sentado con la
espalda recta.
Manos juntas en medio del pecho en forma de rezo. 
Las manos se separan abriendo el pecho al máximo mien-
tras inspiramos.
Las manos se cierran por delante del pecho hasta cerrar en
la posición inicial mientras expiramos.

Respiración abdominal
El ejercicio se realiza tumbado boca arriba o sentado con la
espalda recta.
Manos sobre el abdomen.
Al inspirar se dirige el aire hacia el abdomen, inflando la
barriga.
Al expirar se aprieta la barriga vaciándola de aire ayu-
dando a éste a salir de la caja torácica. 

En el próximo número de la revista Lligam explicaremos
las cinco etapas del ejercicio de respiración profunda y sus-
pensión.

Texto: Aranzazú Cobo 
Imagen: Juan José Moro García

Ejercicios de respiración



El col·lectiu dels vetlladors no ha pogut esquivar les reta-
llades del govern de la Generalitat en matèria d’educació
i són nombrosos els centres catalans que han deixar de
comptar amb aquesta figura de suport als alumnes amb
dificultats. Per aquest motiu, i després de rebre nombroses
crítiques per part de pares afectats, ASEM Catalunya ha
sol·licitat una reunió amb el Departament d’Ensenyament
per tractar aquest tema. I no només per posar en coneixe-
ment la importància de la figura del vetllador per al col·lec-
tiu de les persones afectades per una malaltia
neuromuscular, i per als discapacitats en el seu conjunt,
sinó també per proposar alternatives que puguin donar
una resposta a les seves necessitats. Aquestes alternatives
podrien ser les següents:
· Que els centres educatius ofereixin la possibilitat de fer
pràctiques de vetllador o professionals del Tercer Sector
que es dediquin a l’atenció a les persones (integradors so-
cials, animadors, educadors especials, etc).
· Que les escoles poguessin presentar un pla d’ocupació
que permetés demanar aquesta figura.
· Que el lloc de treball fos ocupat per una persona volun-
tària que exercís les tasques pròpies d’un vetllador: ajudar
els alumnes amb necessitats educatives especials en els
seus desplaçaments per l’escola i en aspectes de la seva au-
tonomia personal per garantir que puguin participar en
totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics
en el centre docent ordinari amb les mateixes condicions
que la resta de l’alumnat.

Fins al moment són sis les famílies que s’han posat en
contacte amb ASEM Catalunya amb problemàtiques di-

verses, ja sigui per la no presència de la vetlladora aquest
curs al centre o pel retall d’hores (en alguns casos fins a
deu menys). Tant els propis pares com l’associació s’han
posat en contacte amb els respectius centres educatius i
també hi ha hagut contactes amb els responsables d’en-
senyament de les respectives zones. Ara, però, es donarà
un pas més per lluitar per aquest servei, que permet aten-
dre tant les necessitats bàsiques com les d’accés a un cur -
rículum escolar en condicions.

Disposar d’un/a auxiliar d’educació sensibilitzat amb
les necessitats dels nens amb dificultats és imprescindible
per a molts estudiants discapacitats per garantir la plena
integració escolar. La vetlladora acompanya els nens que
no poden anar sols al bany, ajuda a fer les transferències o
a vestir-se o facilita la utilització del material escolar, entre
moltes altres funcions, que la fan indispensable; i no
només per una qüestió pràcticament de sentit comú sinó
també de dret. La Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de
maig, preveu a l’article 74.1 que “l’escolarització de l’a-
lumnat que presenta necessitats educatives especials es re-
girà pels principis de normalització i inclusió, i assegurarà
la no discriminació i la igualtat efectiva en l’accés i per-
manència en el sistema educatiu”. A més, l’article 72.2 es-
tableix que “correspon a les administracions educatives
dotar els centres dels recursos necessaris per atendre ade-
quadament aquest alumnat”, mentre que l’article 18.3 del
Decret 75/2007, de 2 de març, que estableix el procediment
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics, disposa que el Departament
d’Educació dotarà els centres dels recursos adients per a
l’atenció d’aquest alumnat. 

Les retallades en educació també
arriben als vetlladors escolars

ASEM Catalunya ha demanat una reunió 
amb Ensenyament per tractar aquest tema



¿Cuando nació ASEM?
Juan Ramón. Fue en 1982 cuando empezamos a hacer reu-
niones. Víctor nació en 1980 a los seis meses le diagnosti-
caron en el Hospital Valle Hebrón una enfermedad
neuromuscular que calificaron como Wernnig Hoffmann.
Buscando soluciones llegamos al Dr. Emilio Fernández,
una autoridad en esos momentos de este tipo de enferme-
dades. Durante las visitas que se sucedieron nos comunicó
que, junto a una amiga suya, Marta Maristany, estaba in-
tentando crear una asociación para este tipo de dolencias,
que no existía, y que le gustaría que nosotros formáramos
parte de ella, aprovechando que Nita trabajaba en TVE y
podría utilizar el medio para darle un impulso al conoci-
miento de la misma. Y así fue como nació la asociación que
luego se llamaría ASEM.
Nita. Se hicieron varias entrevistas en radio. Nos fuimos a
Madrid a ver al entonces presentador de Informe Sema-
nal, Ramón Colom, y aunque no conseguimos el objetivo
en aquella ocasión, poco a poco entre todos íbamos dando
a conocer la asociación.

Estuvieron bien acompañados.
N. La asociación la tenía en mente el Dr. Fernández.
Cuando nos dijeron que Víctor tenía un Werning Hoff-
mann que en unos escasos dos meses fallecería, que nos
fuésemos a casa, que no había nada que hacer, que se iría
paralizando poco a poco… Eso fue la barbaridad más
grande que se le puede decir a unos padres. Aún siendo
verdad, eso no se debe decir así. Nosotros llevamos al niño
como el que lo lleva porque estaba resfriado y salimos del
Valle Hebrón llorando y no nos matamos por la carretera
de milagro. Es muy importante la forma como se da un
diagnóstico, somos personas con sentimientos y la sensi-
bilidad ayuda a soportar mejor el dolor. 
JR. Fue el Dr. Fernández quien nos dijo, viendo a Víctor,
que para él eso no era un W. Hoffmann, que a pesar de que

la enfermedad era grave él no creía que el desenlace fuera
a corto plazo ni como nos lo habían diagnosticado. En ese
momento se nos abrió el cielo. Fue entonces cuando nos
pidió que participáramos en la asociación que se estaba
formando. Nos dio la sensación de que podríamos hacer
alguna cosa, si más no, decirle a las personas con esta pro-
blemática que no están solos, que hay otras personas como
ellos, y que una asociación ayuda. Conocimos a personas
interesantes, pasábamos largo tiempo hablando con afec-
tados, con personas que estaban pasando por donde no-
  sotros habíamos pasado, que se podía hacer esto o aquello. 

¿Fue un camino duro y solitario?
N. Sí, porque algunas enfermedades son duras y terribles.
Supongo que con enfermedades más conocidas ya se sabe
más o menos, pero en aquellos momentos nosotros no sa-
bíamos nada, era la oscuridad. Piensas que el niño va un
poco retrasado pero que ya andará y luego ves que eso no
es así. Cuesta aceptarlo y entenderlo. Con la perspectiva
de que el niño no viva más de dos o tres años te sientes
muy solo e impotente.
JR. Estamos acostumbrados a que todas las enfermedades
tienen un tratamiento, para el cáncer tienes radioterapia,
cirugía, etc. Pero aquí no hay medicamentos. Sólo puedes
esperar y ver. Luego tienes que enfrentarte a los proble-
mas que siguen, como la silla de ruedas que no existe para
niños tan pequeños, y que las que hay son las convencio-
nales con respaldos blandos que van perjudicando la es-
palda del niño. Tuvimos que inventarnos un artilugio para
que Víctor fuera cómodo y a la vez fuera efectivo, y así per-
manentemente. Hoy en día muchas cosas de éstas están ya
subsanadas, pero en aquel momento quedaba mucho ca-
mino por recorrer.

¿Cómo entraron en contacto con otros afectados?
JR. A través del Dr. Fernández, del hospital San Juan de

“Podíamos hacer algo: decir al resto que no estaban solos”

Nita Coquard 
y Juan Ramón Jiménez

Cofundadores de ASEM



Dios. Es importante que en las asociaciones haya gente im-
plicada en el tema porque los padres estamos limitados. El
Dr. Fernández, neurólogo, tenía contacto con muchas fa-
milias y no solamente de Cataluña, sino de España. Él co-
nocía a otros médicos e instituciones y su aportación fue
muy interesante y básica. Marta Maristany también cola-
boraba de forma altruista; Juan Salvat, de la editorial Sal-
vat, y el presidente en aquella época de la Caja de
Barcelona, personas importantes que venían por el Dr. Fer-
nández y por Marta Maristany. Estas dos personas fueron
las impulsoras y el alma de la asociación cuando empeza-
mos. Y poco a poco fue sumándose gente. Recuerdo a Mi-
lagros, una afectada de Córdoba que empezó a promover
la asociación en Andalucía, una persona fantástica. Entre
todos comenzamos a recabar información para saber cuán-
tas personas podrían haber afectadas. 

Muchos años después, todavía es difícil saber cuánta
gente hay afectada.
N. Pero ahora al menos hay diagnósticos. El problema que
había antes es que había personas no diagnosticadas o mal
diagnosticadas. Nosotros conocimos una niña de seis años
a la que no se qué enfermedad le diagnosticaron pero la
tuvieron dos años escayolada. Cuando le quitaron el yeso
fue irrecuperable. En nuestro caso, antes de que llegara el
Dr. Fernández, a nuestro hijo Víctor le diagnosticaron un
retraso mental. Le recetaron unas corrientes para no sé
qué. Nosotros también pasamos lo nuestro. Hoy los diag-

nósticos son correctos y la tecnología hace posible un re-
gistro más exacto.
JR. Imagínate, nuestro pediatra, que, por una cosa o por
otra, veía a Víctor cada semana, tuvimos que decirle que el
niño no tenía unos comportamientos físicos propios de su
edad, que no se daba la vuelta, que no intentaba levantarse
y él ni se había dado cuenta.

¿Cual fue la evolución hasta convertirse en entidad? 
JR. Nosotros después de tres años nos desligamos. Cuando
tienes una enfermedad progresiva que no tiene trata-
miento se hace difícil ver que un día aquella persona que
venía ya no viene, e inevitablemente piensas que la pró-
xima puedes ser tú. 
N. Es un recuerdo continuo que nosotros preferimos no
vivir. Después, cuando empezamos a asimilar bien nuestra
realidad intentamos que Víctor se integrara en la asocia-
ción, pero no quiso. Víctor no se siente enfermo, para él la
silla de ruedas es un accidente, tiene muchos amigos y en
ciertos ambientes no desea integrarse. 

Antes hablaban de la evolución de los diagnósticos. ¿Se
necesita más inversión para continuar esta progresión? 
N. Sí, evidentemente. Ojalá tuviéramos tratamiento para
estas enfermedades. Nosotros no tuvimos más hijos por-
que según nos dijeron había muchas posibilidades de tener

“Podíamos hacer algo: decir al resto que no estaban solos”

Sigue en la página siguiente

Nita Coquard y Juan
Ramón Jiménez, en el
patio de la sede de la
asociación de la calle
Montsec de Barcelona



otro con la misma enfermedad. Cuando consiguieron diag-
nosticar la enfermedad, desde el feto, Víctor tenía ya 14
años. Cuanta más investigación haya,  mucho mejor. Todos
los recursos son pocos, en ésta o en otra enfermedad.
JR. Al tratarse de unas enfermedades minoritarias su-
pongo que los laboratorios no están dispuestos a hacer una
gran inversión en investigación teniendo en cuenta el ren-
dimiento que esperan obtener. Al final, como casi todo, es
cuestión de beneficios.

¿Y cómo se presenta el futuro?
N. Esperanzador porque la ciencia va avanzando muy de-
prisa. En 30 años, nosotros hemos visto un avance muy im-
portante en esta enfermedad, que es la que estamos
siguiendo, y las asociaciones son necesarias para no sen-
tirte solo, para ver que hay otros como tú, para el día a día,
para darte cuenta que se puede mirar hacia adelante. 

En este sentido son muy útiles los grupos socioterapéu-
ticos de ASEM Catalunya.
JR. Las asociaciones, que difícilmente tendrán dinero para
dar apoyo a una línea de investigación, es cierto que, de
cara al enfermo, el intercambio de experiencias es muy im-
portante. Nuestro hijo Víctor, afectado en un 95%, trabaja
y se ha independizado económica y casi físicamente de

nosotros. Quien nos lo hubiera dicho cuando hace 30 años
nos dijeron en el hospital del Valle Hebrón “váyanse a casa
y esperen a que se muera”. Dar a conocer las propias ex-
periencias es muy importante, porque ver la situación de
otros te puede servir de mucho, si más no, para ver que
hay otros caminos. Al principio éramos cuatro y ver como
la asociación es cada vez más grande es gratificante.
N. Es de las primeras cosas que empezaron a hacer los
miembros de la asociación, dar a conocer sus experiencias.
Recuerdo reuniones con padres y el Dr. Colomer de San
Juan de Dios de Barcelona. Yo era madre veterana y había
padres jóvenes que acababan de darles el diagnóstico y
veías como agradecían tus palabras. Era muy útil. 

Viene de la página anterior

“Dar a conocer las propias 
experiencias es muy importante, 

porque ver la situación de otros te
puede servir de mucho, si 

más no, para ver que hay otros 
caminos. Al principio éramos 

cuatro y ver como la asociación es
cada vez más grande es gratificante”



Més de 300 persones van participar en la IV Setmana
de les Persones amb Malalties Neuromusculars, que
l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars
(ASEM Catalunya) va organitzar del 6 al 10 de juny.
Des de dilluns es van celebrar conferències i tallers al
Centre Cultural Can Fabra de Barcelona, a excepció
de dijous, quan la Setmana es va traslladar al Centre
Cultural Unnim de Terrassa. Amb aquesta activitat,
ASEM Catalunya pretén contribuir a que la societat
escolti la veu d'un col·lectiu pràcticament desconegut,
l'afectat per una malaltia minoritària i, en concret, per
una malaltia neuromuscular.

Carme Canela, directora dels Serveis Territorials
del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat, va ser l'encarregada d'inaugurar la set-
mana, amb el president de l'entitat, Juan José Moro
Viñuelas. Canela va explicar que "una malaltia és una
circumstància, no la circumstància de la vida," una
afirmació amb la qual Moro es va mostrar d'acord a
l'assegurar que "les persones amb discapacitat poden
fer moltes coses per no sentir-se discapacitades".

Els doctors Jaume Colomer, de l'Hospital de Sant
Joan de Déu, i Jordi Díaz i Eduardo Tizzano, els dos
de l'Hospital de Sant Pau, van parlar dels darrers as-
sajos clínics en malalties com Duchenne, Becker o l'a-
tròfia muscular espinal (AME), i el seu corresponent
registre de pacients. Per la seva banda, Carmela For-
tuny, directora general de l'ICASS; Natalia Barrientos,
Treballadora Social d'ASEM Catalunya, i José Anto-
nio Tous, metge de Família i Professor de Treball So-
cial de la UB, van fer algunes propostes sobre com
utilitzar els serveis socials al nostre abast.

Els psicòlegs Josep Cabré i Eulàlia Bassedas, i la ge-
rent d'ASEM Catalunya, María Ramos, van explicar
la importància de l'autonomia dels fills. El tema de
l'última conferència va ser La fisioteràpia domiciliària
en centres i escoles, a càrrec del doctor Agustí Torre-
quebrada, Metge Adjunt del Servei de Rehabilitació
de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, la doc-
tora Montse Cos, de l'EAP del Vallès Oriental, i les fi-
sioterapeutes Núria Pedret i Maria José García.

Les conferències es van complementar amb tallers,
en què els participants van poder conèixer què és
l’Artteràpia i conèixer la importància de tenir cura del
cuidador, a més d’escoltar consells pràctics en teràpia
ocupacional.

La Setmana es va clausurar el 10 de juny amb la re-
presentació de l'obra L’estranyesa d'escoltar el silenci, a
càrrec del grup de teatre de l'associació, Transit-Art.

La IV Setmana va ser tot un èxit

La jornada de dilluns

L’Auditori de Can Fabra es va omplir de públic

La Setmana es va traslladar un dia a Terrassa



L’assemblea general ordinària d’ASEM Catalunya va acor-
dar per unanimitat aplicar un increment en la quota anual
dels associats de cinc euros. El consens va ser la tònica ge-
neral de la sessió, durant la qual també es va aprovar, amb
tots els vots a favor, la memòria de l’any 2010 –un docu-
ment que recull tota l’activitat de l’associació durant el
passat any i que es pot consultar a la pàgina web
www.asemcatalunya.com–, així com els comptes i balan-
ços del mateix any i el pressupost per a aquest 2011. L’acte
també va servir per presentar el Pla d’Actuació de l’asso-
ciació i la candidatura a les eleccions de la Junta Directiva,
l’única presentada.

El torn de precs i preguntes va ser animat i es va deba-
tre sobre diversos temes. Una de les propostes va ser l’im-
puls d’un centre social per dinamitzar la relació entre els

socis, i no només de Barcelona, on ASEM Catalunya té la
seu, sinó també els de la resta de províncies. El president
de l’associació, Juan José Moro, va considerar interessant el
fet que l’entitat estigués vinculada a altres centres de la
resta de la comunitat autònoma. Les noves tecnologies
també van ser presents, ja que es va parlar de la possibili-
tat de que programes informàtics com l’Skype –a través
d’un ordinador portàtil i una web cam– permetessin aten-
dre els socis al seu domicili per videoconferència. Un dels
socis assistents també va proposar un projecte de beques
per poder viatjar als congressos estatals de la Federació per
a la malaltia de Charcot-Marie-Tooth, així com que es creés
un grup socioterapèutic per a aquesta afectació.

A l’assemblea hi va estar present la presidenta de la Fe-
deració Catalana de Malalties Rares.

Sevilla acollirà, els dies 11 i 12 de novembre, el 28è Congrés Nacional de Fede-
ració ASEM. Sota el lema"Unim la nostra força", té com a objectiu principal ser
un punt de reunió per seguir coneixent la realitat de les malalties neuromuscu-
lars i facilitar l’intercanvi d’experiències entre professionals, afectats i familiars.

L’emplaçament escollit per al certamen és l'Hotel Tryp Macarena de Sevilla.
Durant dos dies es parlarà dels centres de referència de les malalties neuro-

musculars, les adaptacions a la llar i l’entorn, les necessitats educatives espe-
cials en les malalties neuromusculars –ponència a càrrec de la terapeuta

ocupacional d’ASEM Catalunya, Aranzazú Cobo–, l’enfoc psicològic en el pro-
cés de la malaltia, els darrers avenços en investigació; l’embaràs, el diagnòstic

preimplantacional i el consell genètic i la fisioteràpia respiratòria. També hi
haurà diversos tallers: sobre Charcot-Marie-Tooth, AME, Steinert i altres mioto-
nies; facio, el tractament en les distrofinopaties, les malalties menys freqüents; i
dues aules de tallers temàtics sobre rehabilitació, tant per als adults com per als

més petits. També es parlarà de l’escoliosi en les malalties neuromusculars (ci-
rurgia de columna). Un cop fetes públiques les conclusions es llegirà el Mani-

fest de les Malalties Neuromusculars, abans del sopar i del lliurament de
premis de la Federació ASEM.

El 28è Congrés de la Federació ASEM se
celebrarà a Sevilla l’11 i 12 de novembre

La quota dels socis pujarà cinc euros

Va ser un dels acords de l’assemblea ordinària d’aquest any



Els grups socioterapèutics d’ASEM Catalunya van re-
prendre la seva activitat a principis del mes de setembre i
han iniciat el curs amb molta força, per tornar a convertir-
se en un espai on poder expressar allò que moltes vega-
des no podem fer en un altre context. 

El grup de facio-becker, units en un d’únic des de fa uns
mesos, 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 celebra el de
Dones (abans conegut com el de Debat), el segon dijous

Nou calendari
dels grups 
socioterapèutics

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 grup de familiars, com és habitual, se celebra cada
primer divendres de mes al centre Pi i Molist, que col·la-
bora amb ASEM Catalunya en aquestes sessions.

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.



La sociedad es hoy mucho más consciente de la situación
de los discapacitados que en épocas anteriores. ¿Se traduce
esa conciencia en las medidas adecuadas o queda en meras
palabras?

La crisis desvela un panorama desolador. Las leyes no
son nada sin su efectiva implementación y para ello es ne-
cesario dinero, no palabras. Muchas de las previsiones de
las Leyes de Dependencia no han sido objeto de dotación
presupuestaria o, cuando lo han sido, se reduce tal dota-
ción;  la sanidad es objeto de recortes; en Cataluña se pre-
tendía no pagar a las residencias concertadas, tanto
geriátricas cuanto de discapacitados; se han reducido las
sesiones de fisioterapia de diversas dolencias. Un Estado
del Bienestar es un estado endeudado que amenaza con
convertirse en un Estado del Malestar al intentar su des-
endeudamiento en un plazo breve. En resumen: la con-
fianza de los discapacitados y de quienes les quieren ya no
puede radicar en "lo público".

No queda sino volvernos al campo privado. No pode-
mos confiar sino en nosotros mismos. Deberemos adoptar
durante nuestra vida las medidas adecuadas para atender
a los discapacitados; en especial, prever el destino futuro
de nuestros bienes. 

Esta preocupación conduce a dos posibles actuaciones:
una en interés de la familia próxima; otra, en atención a
otras personas que sufran las mismas dolencias y las ins-
tituciones que les ayudan.  

Por un lado, nos preocuparemos de la familia próxima.
Es necesario otorgar testamento y debemos solicitar del
notario las cláusulas, las medidas y las protecciones que
veamos pertinentes para solucionar los problemas especí-
ficos de los discapacitados.

Por otro lado, nos preocuparemos de las demás perso-
nas que sufren estas dolencias y de las instituciones que
les apoyan. En ocasiones recurriremos a estas institucio-
nes para que atiendan a nuestros familiares discapacita-
dos cuando nosotros ya no podamos hacerlo. Deberemos
agradecérselo. El testamento es igualmente la vía ade-
cuada. Cabe hacer legados específicos a determinadas en-
tidades imponiéndoles obligaciones; pero también cabe
disponer legados solidarios a esas instituciones para que
atiendan a sus finalidades.

Por ello, es prudente y justo otorgar testamento. Ade-
más es muy sencillo y barato. Acuda a una notaría e infór-
mese. El coste apenas llega a 40 € y sólo necesita llevar su
DNI. Los casos más complejos pueden requerir más deta-
lle, pero no es habitual.

Al otorgar su testamento normalmente deberá respetar
la legítima de de-terminados parientes (aquí en Cataluña
la de los hijos y ascendientes que asciende a una cuarta
parte del valor de los bienes relictos, de los bienes que
deje). Por tanto, el testador de vecindad catalana puede
disponer con absoluta libertad de tres cuartas partes de su
herencia. La figura que suele usarse para destinos especí-
ficos es el Legado. 

Legar es dejar un bien a alguien sin que asuma la con-
dición de heredero. Puede dejarse dinero, inmuebles, va-
lores, etc. También cabe legar rentas o prestaciones
periódicas. Las posibilidades son muchas. Sí puede resul-
tar conveniente avisar a las entidades beneficiarias, sin
perjuicio que el notario autorizante del testamento puede
comunicar esas disposiciones si se le informa del falleci-
miento del testador, y que el notario autorizante de la par-
tición debe comunicarlo a esas entidades al autorizar la
escritura donde se reparten los bienes.

Llámenlo solidaridad, caridad o simple conciencia so-
cial, pero no dejemos sólo palabras. Los discapacitados ne-
cesitan afecto, palabras, buen trato; pero también necesitan
algo más. 

¿Nos hemos parado a pensar que cada año selecciona-
mos en la declaración de renta con una cruz o equis el des-
tino de parte de nuestro dinero y que muchas veces no
ejercemos esa libertad respecto del destino de dicho dinero
para después de nuestra muerte? No es por nosotros; es
por ellos.

No les demos sólo palabras

Por Javier Micó Giner, notario de Sabadell

Cabe hacer legados específicos a
determinadas entidades 
imponiéndoles obligaciones, pero
también cabe disponer legados 
solidarios a estas instituciones para
que atiendan a sus finalidades



El Govern central ha modificat la Llei 27/2011, d'1 d'agost,
sobre actualització, adequació i modernització del sistema
de Seguretat Social. Ha incorporat novetats en la norma-
tiva reguladora de les prestacions econòmiques, fonamen-
talment pel que fa a la pensió de jubilació, però també en
altres aspectes. Un dels punts destacats és que s'anticipa
l’edat de jubilació dels treballadors amb discapacitat en un
grau igual o superior al 45%, previst al Reial decret
1851/2009, de 4 de desembre (en vigor des de gener de
2012). Si s’acrediten 15 anys de cotització a la Seguretat So-
cial i es tracta d’una discapacitat en què concorren evi-
dències que determinen de forma generalitzada i
apreciable una reducció de l'esperança de vida dels qui les
presenten, aquests treballadors es poden jubilar als 56 anys
d'edat i no als 58, com abans. A més, es considera com a
cotitzat el temps en què s’avança l'edat de jubilació i, en la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càn-
cer o una altra malaltia greu, s'han inclòs les seqüeles de la
poliomielitis, quan abans només estava previst la sín-
drome postpolio. Finalment, es redueix el període de co-
tització exigit per a la jubilació parcial de persones amb
discapacitat o trastorn mental, en supòsits de celebració de
contractes de relleu (amb efectes d'1 de gener del 2013).

Entre els requisits per a què els treballadors es puguin
jubilar parcialment quan simultàniament se celebra un
contracte de relleu s'exigeix acreditar un període previ de
cotització de 30 anys, i ara la llei estableix com a novetat
una especialitat en el supòsit de persones amb discapaci-
tat o trastorn mental, reduint aquest període a 25 anys. 

La llei també es compromet a estudiar mesures a adop-
tar per a què les dones puguin cotitzar els períodes d'a-
tenció i cura de les persones amb discapacitat. El termini
màxim recomanat per fer les propostes és el gener de l’any
2014. També es parla de possibles exempcions, reduccions
o bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social als
autònoms amb discapacitat, que podrien entrar en el grup
de les persones "amb especials dificultats per augmentar la
seva capacitat econòmica i de generació de rendes". Hi ha
aspectes, però, que queden pendents de concretar, sobretot
relacionats amb la jubilació anticipada de les persones amb
discapacitat.

Quant a la pensió per orfandat, i pel que fa a les perso-
nes amb discapacitat, els menors de 21 anys o majors (sigui
quina sigui l'edat) incapacitats per al treball en un grau
d'incapacitat absoluta o gran invalidesa poden percebre la
seva pensió encara que treballin i sigui quina sigui la quan-
tia d'aquests ingressos per treball. Si són majors de 21 anys
i no estan incapacitats per al treball en les condicions in-
dicades però presenten una discapacitat en un grau igual
o superior al 33%, l'edat límit per accedir a la pensió d'or-
fandat o mantenir-la són els 25 anys, sempre que no tre-
ballin o si, treballant, els seus ingressos pel treball són
inferiors al salari mínim interprofessional.

I, sobre les pensions no contributives, es podran comp-
tabilitzar amb les rendes o ingressos anuals que obtingués
el beneficiari, sempre que aquests no excedeixen el 35% de
l'import de la pensió no contributiva, i no del 25%, com
fins ara.

Novetats en les prestacions del sistema de 
Seguretat Social per a les persones discapacitades

Reducció dels ajuts
per naixements,
adopcions o 
acolliments

La Generalitat donarà un nou ajut econòmic a les famílies en
què s’hagi produït un naixement, adopció, una tutela o aco-

lliment un cop quedi sense efecte, temporalment segons la
Generalitat, la universalitat dels ajuts per infant a càrrec. El
Departament de Benestar i Família preveu que se’n benefi-

ciaran unes 8.800 famílies fins a finals de l’any 2011, aquelles
que tenen uns ingressos que no superen els 12.000 euros

l’any. No es tracta d’una nova compensació econòmica sinó
d’una ja instaurada anteriorment; això sí, se’n podran acollir
menys famílies, ja que el màxim d’ingressos s’ha reduït res-

pecte el d’anys anteriors.



En el darrer número de la revista Lligam parlàvem de la
importància que suposa per a moltes persones amb mobi-
litat reduïda tenir un vehicle propi adaptat per desplaçar-
se. Hi ha, però, una alternativa que resulta més econòmica
–els costos d’adaptació són molt elevats, als quals s’ha de
sumar els del manteniment propi del vehicle– i que és llo-
gar un vehicle adaptat.

Cada cop són més les empreses que ofereixen aquest
servei, donant resposta a unes necessitats insatisfetes fins
fa poc. Tot i que en alguns casos es pot llogar un vehicle
amb conductor, un servei que es podria comparar amb el
del taxi porta a porta, fins al moment l’oferta està formada
bàsicament per empreses que ofereixen vehicles accessi-
bles sense conductor.

A Catalunya les principals empreses que lloguen vehi-
cles adaptats sense conductor són Hertz (Tlf. 902.402.405,
www.hertz.es), que demana una antelació de cinc dies per
poder sol·licitar el vehicle; i Europcar (Tlf. 902.105.055,
www.europcar.es), que també demana antelació i que té
descomptes especials per a persones amb discapacitat. A la
capital també existeix Bcn Rent a Car, que entre la varietat
de turismes i furgonetes de què disposa també compta
amb vehicles adaptats, així com l’opció de llogar autocars
adaptats amb conductor. En aquest cas l’empresa és Ra-
vigo (Tlf. 93.485.01.02, www.ravigo.es). A Tarragona també
es pot llogar un autocar adaptat a través de l’empresa Au-
tocares Nika. 

El cost de llogar un vehicle adaptat depèn de l’empresa
que ofereix el servei. ASC (Alquiler Sin Conductor) ofereix
a tot Espanya vehicles per al transport de les persones amb
discapacitat –no adaptat per a què aquestes siguin les con-
ductores– que van des de la mitja jornada (sis hores) per 44
euros més IVA, inclosa l’assegurança tot risc i 175 quilò-
metres de recorregut; un dia complet (64 euros més IVA,
inclosa l’assegurança i 350 quilòmetres) o bé la setmana
comercial, set dies o cap de setmana per 128 euros IVA in-
clòs i assegurança a tot risc. 

Recentment, aquesta empresa ha ampliat el servei adre-
çat a les persones amb mobilitat reduïda i ha inclòs en l’o-
ferta tres vehicles adaptats (accelerador de palanca, fre
manual i pom al volant) automàtics que costen entre 48 i 61
euros al dia. També ofereixen un vehicle amb gran capaci-
tat de carga i adaptació d’accés amb capacitat per a sis per-
sones més dues cadires de rodes que també pot tenir la
configuració de set persones i una cadira o bé vuit perso-
nes amb mobilitat reduïda; així com dos vehicles més amb
capacitat per a sis persones i una cadira.

Una altra empresa que ofereix lloguer de vehicles adap-
tats a persones amb discapacitat, tant conductors com
acompanyants, és One Formule Rent (902.20.22.44,
www.oneformularent.com/adaptados.html). La firma dis-
posa d’un vehicle amb capacitat per a sis persones i una
cadira i un turisme que pot ser conduït per una persona
amb discapacitat.

L’alternativa: llogar un vehicle

Des de fa algun temps s’està 
començant a donar cobertura a
les necessitats de desplaçament
de les persones amb discapacitat. 
Comencen a sorgir empreses de 
lloguer de vehicles adaptats per 
a la conducció en els casos de 
mobilitat reduïda



Para fortuna de todos, con el paso de los años las institu-
ciones públicas han evolucionado hacia una mayor sensi-
bilidad y preocupación en lo referente a las barreras
arquitectónicas en ciudades y poblaciones. Está claro que
todo no se puede arreglar de la noche a la mañana, hay un
proceso, y aún queda mucho trabajo por hacer. Permane-
cen muchas barreras por eliminar, y aún existen demasia-
das situaciones comprometidas para aquellas personas
que no tenemos una movilidad plena; situaciones que en
muchos casos no son perceptibles para el resto de los ciu-
dadanos, y posiblemente pasan desapercibidas. El simple
hecho de tener dos escalones, lo que para la mayoría son
simplemente dos zancadas, para personas con movilidad
reducida puede ser un mundo.

Y como bien comentaba, a veces se puede entender que
esto es un proceso, que requiere un tiempo; que al igual
que hace diez años estábamos mucho peor,  dentro de diez
años la situación será mucho mejor que la actual. Pero
dicho esto, y centrándome en la capital catalana, Barce-
lona, me gustaría criticar algunos detalles que no tienen
explicación. Detalles que no permiten justificación de pro-
ceso, ni ningún tipo de compasión. Que no requieren es-
perar, sino exigir.

Vamos a la estación del Clot, una de las importantes de
la capital. Una estación donde se congregan varias líneas
de metro y ferrocarriles, y por donde pasan miles de per-
sonas cada día. Pues bien, en un lugar tan importante y
concurrido vemos con asombro como aún a día de hoy
existe un gran número de barreras arquitectónicas. Bas-
tante inexplicables, cabe remarcar. Nada más bajar de la
línea roja del metro, la L1, tenemos una gran cascada de
escalones para salir de la estación o acceder al camino de
ferrocarriles. Ni escaleras eléctricas ni ascensores. ¿Se han
preguntado los responsables del transporte metropolitano
cómo una persona con problemas de movilidad puede ac-
ceder por si sola a una estación tan importante? Si los pro-
blemas de movilidad son leves, pues coges aire, y te
enfrentas a un gran número de escaleras, dando por sen-
tado que todas las miradas de los demás ciudadanos se
clavarán en tus anomalías, e incluso se enojarán por no
poder avanzar con total normalidad –para muchos, el
tiempo es demasiado importante–. Pero si además tienes
una movilidad muy reducida, ni coger aire ni echarle aga-

llas. Sencillamente no se puede; la independencia, en lo re-
lativo a la movilidad, queda hecha añicos.

Podríamos pensar que estamos ante un ejemplo de pa-
ciencia; que aún no se han podido eliminar las barreras.
Pero no, en este caso debemos exigir y pedir explicaciones.
Porque si avanzamos por el pasillo que nos lleva a la Renfe
y a varias salidas al exterior, veremos ante nuestro asom-
bro que tenemos un nuevo cúmulo de escaleras. En el
mejor caso, en el acceso a la Renfe, sólo existen unas esca-
leras eléctricas para subir, pero nada para bajar. Y además,
una vez abajo, tenemos tres series de dos escalones pues-
tos más que nada para joder, como se diría coloquialmente,
y que aún dificultan más el acceso a Rodalies. Pero no está
todo explicado, porque una vez pasamos el billete y que-
remos acceder a cualquier andén, volvemos a vernos en la
misma situación. Escalones y más escalones, sin más al-
ternativa que pasar por ellos. ¿Realmente los responsables
de la estación no se han percatado de la cantidad de obs-
táculos que hay para viajar en un tren o metro que después
presumen de adaptados? Pero la indignación no viene úni-
camente por lo comentado hasta ahora. No. Lo peor está
por llegar. Y lo peor es que mientras nos indignamos con
todo este recorrido, observamos atónitos como hace ape-
nas uno o dos años se hicieron obras en la zona de Renfe,
donde se situaron unas oficinas bien monas: con sus enor-
mes vidrios, la imagen corporativa, y paredes de mármol;
todo, con la última tecnología en el interior. Pero a nadie se
le ocurrió aprovechar ese momento para gastar una pe-
queña parte de dicho presupuesto en adaptar un poquito
más la estación, y pensar en los que más difícil lo tienen. Ni
unas sencillas rampas, ni un ascensor, ni nada.

El dinero se quedó en las oficinas, que eso sí, lucen
mucho y permiten
fardar de infraestruc-
turas. Y hoy hablamos
del Clot, pero podría-
mos hablar de tantas
otras estaciones... La
cuestión es que hable-
mos y que sepamos
cuando hay que espe-
rar o exigir. Y en este
caso, hay que exigir.

Barreras inexplicables

Por Daniel Llamas, socio de ASEM Catalunya

El simple hecho de
tener dos escalones,

lo que para la 
mayoría son dos
zancadas, puede 

ser un mundo



En días pasados, encontrándome en una ortopedia, ob-
servé a una familia que tenía una niña de unos diez años
con un problema que le impide caminar. Los padres se
acercaron a la ortopedia para comprar una sillita de niño
en la que puedan llevarla y que así mismo pueda servirle
para estar en el colegio, y de la cual no pueda bajarse por
su cuenta, porque según contaban al terapeuta que los
atendía, de la sillita que tiene (silla de niño discapacitado
con ruedas de cochecito de bebé) al parecer tiende a ba-
jarse para andar gateando por el suelo, cosa que los padres
querían evitar que siga ocurriendo en el colegio. 

El terapeuta de la ortopedia les trajo otra silla similar,
algo más grande y alta pero con la base del asiento recli-
nada hacia atrás. Al sentar ahí a la niña para probarla, todo
fue un llanto porque decía que no quería esa silla, que ahí
se quedaba clavada, que no se podía mover ni bajarse, y
que ella quería una silla de ruedas “normal” para ir al co-
legio con la que moverse. 

Pero los padres insistían al terapeuta en que no, porque
el médico "les recomendó" ¡que no le compren una silla de
ruedas!, para que no se acostumbre a ella, pues después
ya no deseará hacer las terapias diarias que al parecer con-
sisten en hacer unos ejercicios caminando con unos hierros
en las piernas.

La niña seguía llorando y le decía al padre que prefería
una silla de motor (infantil) como las que allí había en
venta, pero los padres insistían al terapeuta de la ortope-
dia en que no: ni silla de ruedas eléctrica ni silla de ruedas
manual, sino otra sillita con las ruedecitas de cochecito de
bebé pero más grande y con el asiento reclinado para que
en el colegio no pueda bajarse.

Pequeño relato de algo que
observé en una ortopedia

Con todo y a pesar de que el terapeuta de la ortopedia
les recomendaba que era bueno que a la niña la dejasen
moverse en todo lo posible, porque es bueno que se es-
fuerce y se movilice en lo posible, al final no fue así por
decisión de los padres “guiados por los consejos del mé-
dico”.

Yo no quise meterme en la conversación, pero me dio
una inmensa pena. Me hizo pensar que ¡vaya mentalidad
mas retrógrada que siguen teniendo los médicos de nues-
tro país! Cómo pueden influir en unos padres para que lle-
guen a ver positivo que una niña de su edad esté privada
del derecho de poder moverse en clase con una silla de
ruedas, porque yo pienso que en la clase no va a estar de
pié.

¿Qué habría de malo con que esa niña tuviera una si-
llita de ruedas durante la clase que la permita mover ella
misma las ruedas y movilizarse?, en vez de estar “cla-
vada”, como ella misma decía, en una sillita que no puede
accionar ella misma para moverse, ni de la que pueda ba-
jarse a andar a gatas (reacción natural en cualquier niño
que se siente prisionero en una sillita que no puede movi-
lizar por si mismo). Cualquier niño de su edad puede mo-
verse en la clase sin que alguien le empuje ¿Por qué a esta
niña no le facilitan los medios técnicos para que también
pueda hacerlo?

Me da pena conocer que estas cosas siguen pasando en
nuestro país con el beneplácito de algunos médicos con
mentalidades obsoletas y retrógradas, mientras que en pa-
íses con mentalidades modernas los niños con discapaci-
dad desde muy pequeñitos tienen el derecho de ser como
los demás niños, a pesar de su discapacidad.

¿Por qué una sillita de ruedas que permita movilizarse
a la niña, al menos durante las horas que pasa en clase, va
a implicar que no quiera hacer la terapia diaria con sus
aparatos de bipedestación? Son dos cosas completamente
distintas, porque al igual que tiene la obligación de asistir
a clase, también tiene la obligación (un deber de los padres
y de la sanidad a través de programas adecuados para
estos casos) de asistir a las terapias en un centro especiali-
zado o en su mismo domicilio con el seguimiento exhaus-
tivo de un fisioterapeuta enviado diariamente por la
sanidad pública.

Por Enrique González Blanco,
usuario de silla de ruedas por enfermedad muscular

Me da pena nuestro país, porque
en países con mentalidades moder-
nas los niños con discapacidad
desde muy pequeñitos tienen el
derecho de ser como los demás
niños a pesar de su discapacidad
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COL·LABORACIÓ ECONÒMICA

Durante el curso pasado, María, nuestra gerente (a la que le gusta ver
a la gente siempre activa), nos hizo la pregunta de por qué íbamos al
Grupo de Soporte. El objetivo era encontrar pistas para ayudar a otras
personas a beneficiarse de esta actividad.

Tener una enfermedad no es ninguna bicoca. La OMS dice que la
salud es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social
no es la ausencia de enfermedad. Para conseguir la salud tenemos que
superar las dificultades que nos trae la enfermedad, adaptar nuestra
vida y conseguir nuestro máximo bienestar, siempre diferente para
cada persona y en cada momento, empresa muy difícil.

Superar el miedo por lo que va a pasar, las incapacidades, las de-
pendencias, qué pasará con nuestros allegados conforme se desarrolla
la enfermedad, es una tarea muy difícil.

Estar en el grupo es compartir este miedo y estas dificultades con
otras personas que viven una situación parecida. Muchas veces nues-
tros amigos y familia nos escuchan pero no tienen ni idea de lo que es-
tamos pasando. Participar en el grupo, para mí, significa verbalizar
nuestras experiencias, analizar situaciones y darnos pistas para irnos
adaptando, sentir que ayudamos y que nos ayudan, hacer un equipo
con unos compañeros no de trabajo, sino de fatigas.

Muchas veces es duro porque vemos situaciones peores de compa-
ñeros que van por delante, es duro pensar que luego vamos a ser no -
sotros los que estemos allí, es duro estar allí con el sufrimiento.

Teniendo en cuenta esta dificultad para encarar estos temas que nos
afectan tanto, el grupo tiene que hacer un esfuerzo para “coger el toro
por los cuernos”,  que los miembros no tengamos la sensación de que
vamos a perder el tiempo. Es por eso que propusimos temas que nos
preocupan, que podamos prepararnos previamente y llevarlos medio
digeridos para así hacer un trabajo de equipo mucho más eficaz.

Estas son mis reflexiones que aporto para animaros a formar equipo,
a venir al grupo. Ya sabemos que es “más fácil llevar entre todos el peso
al caminar”, como decía la vieja canción, y sabemos que hay más feli-
cidad cuando se superan tramos difíciles que cuando el camino es
llano.

Leticia Esporrin Sanclemente,
socia de ASEM.

Los grupos socioterapéuticos Vols dir la teva? Opinar
sobre allò que et preocupa, el
que t’agrada? Explicar com
et sents? Aquí tens un espai
per poder fer-ho! Només cal

que envïis el teu escrit a 
l’adreça de correu electrònic 
asemcatalunya@hotmail.com

i sortirà publicat a un dels 
números de la revista 

Lligam, per a què puguis
compartir amb la resta de
socis els teus pensaments.

No dubteu en fer-ho!
Aquesta és la revista de tots
els socis d’ASEM Catalunya!
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