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L’EDITORIAL

Juan José Moro
President d’ASEM
Catalunya

Con la sensación de vivir en una crisis permanente mo-
tivada por personas que codician el dinero, Asem Cata-
lunya intenta ofrecer una alternativa a ese modelo
con personas que persiguen conseguir una mejor calidad
de vida y un mundo mejor.
Digo crisis permanente porque servicios, mejoras, valo-
res morales, éticos, etc. están desapareciendo de la so-
ciedad.
Crisis que se inicia hace pocas décadas, explota hace un
lustro y al día de hoy no se aprecia cuando acabará; sí
sabemos de sus repercusiones negativas para todas las
personas en general y muy especialmente para las que
tienen necesidades especiales.
Para nosotros tener una vida más o menos digna tene-
mos que pagar un sobreprecio que se incrementa aún
más vía recortes en las prestaciones, ley de la dependen-
cia, copago medicamentos, etc. y además, como somos
personas normales, hemos de añadir subida de IVA,
IRPF, luz, gas, gasolina, alimentos...rematado con rebaja
de salarios y congelación de pensiones y en el peor de
los casos, con el paro.
Estas medidas se toman en un país que basa su economía
en el consumo; más que estimular la economía están con-
sumiendo la salud y más cosas de los ciudadanos.
Las personas que ya tenemos una edad, hemos sufrido la
dictadura del franquismo, la transición, la democracia y
esta nueva etapa que yo catalogaría como una dictadura
sofisticada sin cabeza visible (los mercados); en todos
estos períodos se han conseguido mejoras sociales, labo-
rales, valores que han tenido un alto coste ( cárcel, exilio,
muertes, represión...) y ahora lo estamos perdiendo todo
con la sensación de no retorno.
Pediría que este relato se tomara como muestra de la
gran indignación e impotencia ante esta situación cada
vez más inhumana que está desembocando en un cam-
bio de sociedad donde entidades como Asem catalunya
han de procurar resistir hasta que alguien con raciona-
lidad pueda reconducir el rumbo de este sistema
que vive pendiente de la prima de riesgo y menospre-
cia a las personas.
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Sense ànims de ser tremendista ni caure en l'exa-
geració ni voler extreure del cas concret el model de
comportament no deixa de ser preocupant el que està
passant al nostre entorn. Els mitjans de comunicació
no ens aporten notícies que ens permetin tenir una
visió optimista del que ens esta passant, tampoc
poden ocultar la re-
alitat però potser
tampoc ens cal la
reiteració de mis-
satges tant nega-
tius.

Des de les asso-
ciacions cal mante-
nir el posiciona-
ment i valors que
les han inspirat
sempre per seguir
oferint als seus as-
sociats el millor del
serveis possibles;
també cal però un
canvi d’actitud,
són moments en
que sense deixar
d’exigir el que ens
pertoca també hem
de mirar si dins de
les nostres possibi-
litats podem apor-
tar alguna cosa. No
estic pensant en un
esforç econòmic,
de vegades només
cal un canvi d’acti-
tud, ser empàtic em les persones que estan dedicant
un esforç, un de forma voluntària, altres professio-
nal per aconseguir que els serveis pels associats no
es vegin afectats per la reducció dràstica de recursos.
Fa poc que m’he incorporat a ASEM Catalunya on he

aprés que les perspectives del que anomenem pro-
blemes per uns té una dimensió molt més reduïda
per altres. Saber dimensionar bé les coses no és fàcil,
pensar que el meu problema no és el més greu ens
costa molt. Malauradament si les coses no canvien
seguirem en aquesta tendència en que sembla que

només les coses siguin quantificables amb di-
ners. Els puc assegurar que hi ha moltes fei-
nes de caràcter social que si per els sous fos,
no les faria ningú.

Aprenguem a valorar els esforços amb pa-
ràmetres que no siguin estrictament econo-
micistes i reconeguem la dedicació d’aquells
que inverteixen el seu temps i esforços per tal

de que
entitats

com ara
la nostra

segueixin
sent un re-

ferent tan
per els ma-

lalts i fami-
liars que

sempre hi tro-
baran un recol-
zament com per
la societat que
ens veu com
l’interlocutor
més vàlid
amb qui
p o d e r
dialogar
per de

forma conjunta inten-
tar cercar les millors so-
lucions possibles als greus problemes que s’anuncien
com inhabitables en un futur proper.

Jordi Notó

Retallades
Els mitjans de comunicació es fan ressó de la preocupació
de les associacions i sindicats que veuen en les retallades
un greuge comparatiu respecte a les persones amb risc

d’exclusió social amb situacions desesperants
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La V setmana va celebrar-se del 4 al 8 de
juny.
La primera jornada va obrir-se amb les inter-
vencions més protocolàries de les autoritats

que una vegada més van explicitar el seu
suport tant a l’associació com a iniciatives
com la que es concretava en el programa
d’activitats de la jornada.
Com s’havia constatat en edicions anteriors,

la presència especialment de metges espe-
cialistes genera una gran espectativa entre
els associats que van omplir la sala d’actes
de Can Fabra per escoltar les explicacions
d’especialistes que feren exposicions dignes
del més prestigiós dels congressos mèdics
de la especialitat.

Esperit descentralitzador
La voluntat descentralitzadora per part de la direcció dʼAsem Catalunya es va tornar a posar de ma-
nifest amb activitats programades fora de Barcelona. En aquesta ocasió va ser a Mataró. La biblio-
teca Pompeu Fabra va ser el marc de les intervencions del president Juanjo Moro que va fer la
presentació de l’associació a la ciutat acompanyat de Olga Ortiz, regidora delegada de Família, Be-

nestar Social, Salut i Consum
del municipi.
La conferència sobre els tracta-
ments i noves prespectives del
doctor Jordi Diaz, del servei de
neurologia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, va ser
seguida amb molt d’interès per
part del públic assistent.
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Les ponències de treballs de recerca desperten un gran interès en els associats

La V Setmana de les Malalties Neuromuscular
presenta ponències de gran qualitat com en les

altres edicions i les incrementa.



Una experiència
personal enriquida
amb les opinions

dels experts

Hilari Flores, membre de la junta
d’ASEM Catalunya, va compartir
amb els assistents l’evolució de la
malatia que lʼafecta i quins van ser
els seus dols personals a mesura
que la malaltia anava evolucionant.
Els experts de la taula, amb molt de
realisme, van exposar la cruesa i
les dificultats amb les que pacients,
familiars i metges han d’afrontar els
diagnòstics que ara per ara no
tenen un tractament curatiu i tan
sols es poden fer teràpies paliati-
ves.

Tallers de suport per a familiars
Taller invitació a viure lʼexperiència grupal que es va
desenvolupar en el mateix marc en que poca estona
abans havien estat escoltant als ponents.
En un ràpid moviment de cadires la disposició arren-
galrada de les cadires es va modificar per poder tenir
una visulaització de les cares de tots els participants
que van exposar públicament les seves preocupa-
cions i experiències de manera que els fos útil a ni-
vell personal el compartir amb el col·lectiu els seus
sentiments.
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Exhibicions esportives representació del grup de Teatre i Sorteig

Membres de Transit-ART,
el grup de teatre d’ASEM
Catalunya, protagonitzaren
l’acte de cloenda

L’associació COMKEDEM aprofita el vestíbul per
fer una petita demostració dels adaptadors a les
cadires por poder practicar el hoquei

A més de conferències també es
va poder practicar el pingpong i
veure amb quina habilitat ho fan
els membres de la Fedració Es-
portiva de Persones amb Discapa-
citat i FEM esport de Mataró.

Moment del sorteig de la samarreta del
Barça signada per alguns dels jugadors
del primer equip.



Creat un nou consell per
assessorar en temes de salut
A primers d’any es va constituir el consell
de participació dels pacients, una iniciativa
del conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Asem-Catalunya hi està integrada per de-
fensar a les persones afectades directament
o com a familiars de les persones amb ne-
cessitats especials.
El conseller de Salut de la Generalitat, Boi
Ruiz, davant dels membres del consell, el
passat 12 de maig, va explicar les mesures
que es veuen obligats a aplicar que suposa-
ran un increment en els costos dels medica-
ments en un 10%, que podrien suposar de
mitjana uns 60 € a l' any per persona.
Els socis d’Asem afectats d’alguna malaltia
no hauran de pagar l’anomenat euro per
recepta, però si el import del medicament
de forma proporcional als ingressos fami-
liars. Algunes persones en aplicació de la
nova normativa hauran d’abonar una part
dels imports dels medicament dels que fins
ara n’estaven exempts.

Sortida de visita a les caves de
Sant Sadurní d’Anoia
No és la primera vegada que des d’Asem-
Catalunya s’organitzen excursions que tenen
el doble objectiu lúdic i cultural.
Conèixer el procés d’elaboració del cava, de-
gustar-lo i gaudir d’un dinar de germanor és
el que van poder fer els socis que el passat 12
de maig van anar en autocar a la població
que podriem qualificar de capital del cava.

Cronologia
MAIG - AGOST

1 DE JUNY
Assemblea general on es va apro-
var el pla d’actuació per aquest
any.
Amb l’assistència de pocs socis va transco-

rrer la reunió en la que la majoria dels
punts es van aprovar per unanimiat.

3 DE JUNY
Participació fira al carrer de Sant
Andreu. Com una entitat més integrada
en el barri on té la seu central, Asem Cata-
lunya va tenir el seu estand en la fira local
promoguda per els comerciants del barri.

4 DE JUNY
Inici de la V setmana dedicada a
les malalties neuromusculars.
Durant quatre dies es van programar acti-

vitats diverses. Veieu el resúm pàg. 4 i 5

3 DE JULIOL
Concert solidari amb uns notable
assistència.
El públic va gaudir primer de forma més
tranquil·la de l’actuació de Pedro Rey i
molt més dinàmica i participativa ani-
mant-se a ballar amb el grup funky
FUNKYSTEP & THE SEY SISTERS”

24 DE JULIOL
Asem Catalunya participa en el co-
sell català de participació dels pa-
cients.

S’informa de la situsció i de quina forma
afectaran les noves disposicions que impli-
caran el pagament en funció de les rendes i
ingressos econòmics de cada cas.
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Presència al barri

Assemblea General

Tot i que Asem Catalunya és uns entitat a ni-
vell nacional no és menys cert que el fet de
tenir la seva seu en el barri de Sant Andreu
de Barcelona ha creat uns vincles de convi-
vència molt arrelats en aquesta part de Bar-
celonaque conserva l’essència de moltes de
les poblacions de Catalunya.
Així no és estrany que els comerciants vol-
guessin tenir la nostra presència durant el
cap de setmana en que ells van posar els
seus negocis al carrer.
La nostra associació va presentar diferents
manualitats elaborades pels seus socis
amb la intenció de lluir-ne la seva destresa i
també a la vegada amb la d’aconseguir al-
guns ingressos atípics amb la seva venda.
Cal recordar que totes les aportacions varen
ser totalment desinteresades

En compliment del que estableixen els esta-
tuts de l’entitat, ASEM Catalunya va convo-
car a tots els socis el passat 1 de juny a
l’assemblea ordinària que va aprovar per
unanimitat el pla d’actuació.
Seguirà com a president Juan José Moro i la
junta i càrrecs són els següents:
La Sra. Petra Unzueta passa de tresorera a
vocal. La Sra. Anna Rovira passa de secretà-
ria a vocal. El Sr. Hilari Flores passa de vocal
a secretari. La Sra. Teresa González s’incor-
pora coma tresorera. El Sr. Luís Sánchez s’in-
corpora com a vocal. La Sra. Rosa Llorens
deixa la Junta Directiva.
Tot i la situació de crisi, es manté un nivell
de prestacions molt similars al dels anys pre-
cedents. En diferentsmoments, es va fer pa-
lesa la preocupació de cara al futur amb les
previsibles retallades en les aportacions tan
d’entitats públiques com privades.
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Calendari de grups socioterapèutics
ASEM Catalunya · Lligam Calendari Setembre de 2012
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Avui tenim la família a casa. La filla segueix preguntant i
els pares es miren de reüll. Però que us expliquen aquella
gent?. Doncs mira, si vols que sigui sincera no ens expli-
quen gran cosa. Al principi els veia una mica estranys
però, la veritat, escolten molt, ens ajuden a parlar a tots,
fins i tot a aquells que els hi costa fer-ho. Es clar que n’hi
ha que parlen pels descosits. A aquest els hi han de
posar límit per deixar que parlem tots.
Hem descobert que és molt més difícil escoltar que parlar.
Al principi quan un familiar, o familiars, - a vegades són
més d’un -, ens intentaven explicar els seus problemes,
tots els altres, ens llançàvem a
donar consells. No ens escoltàvem
ni a nosaltres mateixos. Tantes eren
les ganes d’ajudar, que no
érem capaços de veure ni la cara
dels pobres familiars, i molt
menys de pensar, el que realment
necessitaven. Gracies als terapeu-
tes, - aquells que callaven sempre
-, varem poder contenir-nos.
Varem aprendre moltes coses
aquell dia.
Primer descobriment. Els familiars
no demanaven consells ni els
necessitaven. Necessitaven expres-
sar el seu patiment, sense les
nostres interrupcions. Reclamaven
entre sanglots poder expressar tot
el que sentien, les pors, les frustra-
cions, les ràbies, i també els sentiments de culpa.
Creien equivocadament que mai ho feien prou be.
Segon descobriment. Convertir els sanglots en paraules
els va alleugerir. Les paraules no trobades, sorgien d’al-
tres veus. D’unes persones que passaven per situacions
semblants. Ara preocupades per escoltar i ajudar a ex-
pressar-se. – això de les emocions i els sentiments, són di-
fícils de compartir. Així no som tan estranys comentaven
més animosament. Tot al contrari deien els altres, mentre
exposaven problemes semblants.
Tercer descobriment. Si a casa som capaços d’escoltar-vos
en lloc d’alliçonar o protestar, potser us sentireu més es-
coltats i entesos. Potser creiem que vosaltres espereu de la
família uns consells que vosaltres ja coneixeu abastament
i tan sols espereu que us fem costat.
Quart descobriment. Potser teniu raó quan es queixeu. No

podem donar resposta, - ni els metges tampoc -, tot el que
necessiteu, però arribem on podem arribar. Podem escol-
tar les vostres queixes i aguantar els vostres moments de
desesperació, estemal vostre costat, però no tenimperquè
sentir-nos culpables, per no donar el que no està en les
nostres mans.
Avegades penso que no escolteu gens, - diu la filla -. Esteu
sempre a punt per donar consells i tan pendents del que
ens falta que no veieu el que podem fer. Som malalts però
no inútils. Quan comencem a fer alguna cosa pel nostre
compte, ja us tenim al costat. I el que és pitjor, ràpidament

us poseu en acció i ho feu per
nosaltres. Amb aquesta protecció,
en realitat, ens feu més invàlids.
Es posa a plorar. Tenim por
filla, pot ser perillós i a nosaltres
no ens costa res. El que us costa
és, aguantar-vos el neguit, conte-
nir el patiment i deixar que nosal-
tres mateixos ens posem a
proba. Si filla, alguna cosa així
ens diuen en el grup. Calmés co-
ratge per aguantar que per actuar
en lloc vostre. En el grup
varem entendre que si deixem
pas a les vostres iniciatives,
podeu fer-vosmal,mentre que si
femles coses per vosaltres, segur
que us fem mal.
Però, segueix la filla, no sempre

“arregleu els meus problemes”, a vegades em deixeu en-
carar els reptes tal com jo espero, llavors em sento alleu-
gerida, però ara que i penso, potser tampoc davant vostre
sóc capaç de reconèixer tot el que aguanteu. A vegades
callo per no fer-vos patir, en d’altres callo per emprenyada.
Saps filla potser a tu també et seria útil, assistir a un grup
amb altres malalts, de la teva edat. Segurament et podries
sentir-te més entesa que per nosaltres, que ja som més
grans, amb idees fixes i ho mirem tot amb ulls atemorits.
“d’això ni parlar-ne pensa la filla”; “ja en parlarem” pensa
la mare; “perquè no hi vols anar”, diu el pare. “veus, ja
parles per mi, si jo encara no he dit res”. La roda torna a
començar.

Josep Maria Recasens
Psiquiatre del Centre Pi i Molist de Barcelona
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Europa regula, les
associacions ajuden

Pels medicaments orfes sʼen ha dʼincentivar la recerca

Europa des de 1995 es va dotar dels organis-
mes de regulació dels medicaments inspirant-
se en el que ja havien fet els nordamericans
en el 1983 un reglament elaborat per una as-
sociació de pacients la NORD.
Unificar la regulació per a un conjunt dʼestats
i regions diferents no ha estat fàcil i es triguen
cinc anys en tenir una primera directiva dels
medicaments que a lʼany 2000 intentà equili-
brar les diferències existents entre països més
avançats com ara França.
Una de les dificultats està en definir que hem
de considerar com a malalties rares o minori-
tàries. Hi ha un coneixement científic limitat
sobre moltes dʼelles i fins i tot es fa difícil la
seva quantificació perquè moltes dʼelles no
estan catalogades i a més a més es coneixen
per diferents noms en diferents regions euro-
pees.
Des de la Unió Europea sʼha creat un sistema
que permet equiparar-nos als EEUU que ens
porten 17 anys dʼavantatge.
Amb la normativa europea es pretén ajudar
als col·lectius dʼafectats. Sʼha definit el que es
considera malaltia minoritària, és un criteri ar-
bitrari però necessari. A Europa es considera
que el llindar està quan parlem de 5 casos per
cada 10.000 habitants mentre que als nord-
americans consideren els 6,7 el seu límit clas-

sificatori.
Una dificultat afegida es la dispersió geogrà-
fica, les malalties presenten pocs casos i per
norma general a molta distancia els uns dels
altres. No és tant sols un problema de quilò-
metres, també estaran implicades diferents
autoritats sanitàries.
Per acabar-ho dʼadobar hi hagut un oblit sis-
temàtic en les teràpies o per fer recerca en
malalties que són desconegudes, poc fre-
qüents i que en sabem que moltes dʼelles sʼo-
riginen en alteracions genètiques.
Es tant difícil el definir-les que ni tant sols
sabem quantes són, moltes de diferents s’a-
grupen en un mateix calaix el que en dificulta
l’estudi detallat.

Medicaments orfes
La normativa europea de lʼany 2000 considera
com a medicament orfe aquell que té un nom-
bre de pacients inferior al que podem consi-
derar una malaltia minoritària.
Això es tradueix en que a nivell de tota Europa
hi ha menys 250.000 afectats, ja que es con-
sidera que a partir dʼaquesta xifra una de su-
perior la industria farmacèutica pot
rendabilitzar el producte
Per tal de que el risc empresarial no faci en-
rere als laboratoris que fan recerca amb ma-

LʼAgència Europea de Medicaments es lʼencarregat de regular tot el que fa referència
als nous medicaments, dʼautoritzar-los i incentivar-ne la recerca per aquells produc-
tes que poden o podrien a la llarga ser un tractament per malalties minoritàries i que
per la indústria farmacèutica no són una inversió atractiva.
Les associacions de malalts juguen un paper molt important que fa de pont per la co-
municació entre els pacients i les diferents administracions per aconseguir que els in-
dividus no es quedin aïllats. Són claus perquè la recerca es pugui basar en una base
de dades el més exhaustiva possible.
ASEM Catalunya manté un contacte directe amb el Dr. Josep Torrent-Farnell, membre
del comitè de medicaments orfes de l'EMA; amb una sensibilitat i preocupació per les
malalties neuromusculars molt alta, fruit dels anys de col·laboració mútua.
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lalties de baixa prevalença, la Unió Europea
(UE) incentiva amb ajuts a aquestes empre-
ses.
Tenim el següent panorama a Europa, una
població de 500 milions dʼhabitants en núme-
ros rodons.
Actualment amb 27 membres que sʼenfronten
a unes 8000 malalties diferents que tenim
agrupades en aquest
denominador comú de
malalties rares o mi-
noritàries.

Associacions
Importants

Davant dʼaquesta plu-
ralitat el paper de les
associacions és im-
portantíssim, i en
molts casos és lʼúnica
forma de tenir un
accés al malalt.
El Dr. Torrent-Farnell
mʼexplicava: “Les me-
sures preses han tin-
gut un efecte
multiplicador, de ma-
nera que les malalties
que eren minoritàries i
desconegudes per to-
thom, sʼestan conei-
xent gràcies a les
associacions, lʼesforç de les administracions i
una renovada sensibilització social.”
Dʼalguna manera associacions com ASEM
ens permeten tenir contacte, en aquest cas,
amb les malalties neuromusculars de forma
general i lʼassociació particularitzar en les di-
ferents variants.
També es donen altres casos dʼassociacions
que apleguen a afectats per una malaltia es-
pecifica, segueixen sent molt necessàries a
nivell dʼusuari però per ser un bon interlocutor
per afrontar els problemes des de una visió
europea és necessari que es federi en enti-
tats com les existents més grans, i així unifi-
car esforços.
A Catalunya hi ha un teixit associatiu molt im-
portant en tots els nivells, en el cas de col·lec-

tius dʼafectats no és cap excepció.
Per el Dr. Torrent-Farnell és necessari que
cada associació procuri per les seves especi-
ficats però també sʼhan de federar per tenir
més força per pressionar per la creació de cir-
cuits de seguiment dʼuna malaltia dins de la
sanitat pública, les necessitats dʼescolaritza-
ció, la rehabilitació crònica que formen aquest

espai comú on han de
lluitar juntes i després
cada una dʼelles pot
tenir el seu microespai.
Per les 8000 malalties
hi ha unes 300 associa-
cions diferents que al-
gunes dʼelles treballen
de forma federada tant
per aglutinar diferents
patologies com per fer-
ho a diferents àmbits
geogràfics, local, català
espanyol o europeu.

Impulsar la recerca
Des del any 2000 i fins
el 2011 a Europa hi ha
més de 1000 fàrmacs
sota la consideració
dʼorfes. Es tracta dʼofe-
rir incentius perquè no
sʼaturin, per motius eco-
nòmics o de mercat, la

recerca per tal de que algun dʼells després
dʼun llarg procés es pugui convertir en un trac-
tament.
A aquests 1000 productes hi ha associades
unes 600 malalties, dʼaquestes 25 estarien
emmarcades com a neuromusculars i 13 dʼe-
lles treballen amb afectats de Duchenne.
Tot i que ens poden semblar xifres petites que
dels 1000 productes autoritzats només 65 tin-
guin relació amb afeccions neuromusculars
especialistes com el Dr. Torrent-Farnell con-
sideren que hi ha una sensibilització que
atrau la recerca vers aquest tipus de malal-
ties.
A més considera que com més investigació hi
hagi més probabilitats dʼèxit.

Jordi Notó

El doctor Josep Torrents des del EMA treballa a nivell europeu i amb
contcte directe amb les associacions locals



LLIGAM . Quan es va iniciar el seu contacte amb les
afeccions pediàtriques neuromusculars?
Jaume Colomer.- Un cop acabada la carrera amb vaig es-
pecialitzar amb pediatria en Hospital de la Vall d’Hebron
que l’acabava pràcticament d’inaugurar-se. El 1975 vaig
presentar-me per una plaça en el Hospital de Sant Joan de
Déu on encara avui i treballo. Vaig col·laborar amb el Ser-
vei de Neurologia creat feia molt poc pel doctor Emilio
Fernàndez Álvarez.
Els inicis com tots van ser difícils
no tant sols econòmicament. La
neurologia estava en les becero-
les, no teníem TAC ..., no teníem
res, no hi havia pràcticament cap
possibilitats de fer proves genèti-
ques a excepció del cariotip (es-
tudi del nombre i forma dels
cromosomes). Molts cops sabies
que quan t’entrava un nen a la
consulta amb una patologia difí-
cilment seria capaç de diagnosti-
car-lo per manca de possibilitats
de fer-li les proves necessàries
que per altre banda tampoc exis-
tien.
La neurologia pediàtrica estava
molt malament es feien neu-
moencefalografies amb sistemes
rudimentaris, injectant aire en el
cordó espinal que difondria om-

plint l’ aire les cavitats del cervell obtenint unes imatges
que calia saber interpretar.
Poc a poc em vaig anar especialitzat per les circumstàncies
i necessitats del Servei en la Patologia Neuromuscular,
fèiem la clínica l’ electromiografia i les biòpsies i que in-
terpretaven juntament amb el patòleg
Ll.- Afortunadament ara estemmillor, Quan es produeix
aquest canvi?

Hi ha una esperança per
tractaments pels nens am

Jaume Colomer
Coordinador dels assajos terapèutics en relació a la Distròfia

muscular de Duchenne a l’Hospital de Sant Joan de Deu
Els treballs de recerca que sʼestan realitzant obren la porta a lʼesperança de cara el futur de manera que en
menys dʼ una dècades sigui possible un tractament que freni la evolució de la malaltia de Duchenne. El PTC124
(Atauren®) i la teràpia per el salt del exó 51 una esperança per futurs tractaments per els nens afectats dʼ una dis-
tròfia muscular de Duchenne. Els “medicaments o molècules “ actualment en fase experimental començaran un
cop fetes proves en el laboratori i comprovat que no puguin generar efectes secundaris greus. Els assajos que
estan tenint més rellevància són dos: 1- la teràpia del salt per lʼexó 51 per pacients amb delecions que interrom-
pen el “ marc de lectura” de la síntesis de la distrofina i que poden ser reparats mitjançant la teràpia amb un nu-
cleòtid antisentit. I 2- lʼ ús dʼe la molècula PTC124 o també conegut com Atauren per pacients amb mutació
puntual sense sentit . Aquest últim assaig que va ser interromput per diversos motius en el 1979 ja en fase dʼ ex-
tensió, sembla que es reprendrà amb els mateixos pacients que hi varen participar en lʼ assaig anterior avanç de
que sʼacabi lʼ any en curs.
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El Doctor Jaume Colomer en el seu despatx de l’Hospital de Sant Joan de Deu on dirigeix
la recerca que coordina el treball a nivell inernacional de diferents centres.



JC.- En els anys 88 i 90 amb l’ identificació de distrofina
com a responsable de la distròfia muscular de Duc-
henne/Becker sobre a partir d’aquí l’ horitzó per la Pato-
logia Neuromuscular. Jo he tingut la sort de viure aquest
canvi frenètic amb la identificació durant als anys segü-
ents de la major part del gens causants de les malalties
musculars . Per diagnosticar la distròfia muscular d e Duc-
henne ens basàvem en l’experiència clínica i un patró de
distròfia en el muscle que no era específic.
En un dels primers congressos de lla World Muscle So-
ciety (WMS) a Florència va ser la revolució quan la doc-
tora Luise Anderson de New Castle (Regne Unit) , en un
petit simpòsium Satèl·lit al Lido de Venècia va presentar
els primers anticossos específic per diverses proteïna cau-
sants de distròfies musculars . Aquesta anticossos ens
deien si hi havia distrofina o no i si n’ hi havia en quina
quantitat. A partir d’aquí es comença associar -se la majo-
ria de distròfies a diferents absències o reduccions de les
proteïnes de la membrana muscular.

Ll.- Hem avançat en la identificació de les causes de les
patologies, però les estem
combatent?
JC.- Per poder-ho fer hem
de conèixer millor on estan
les causes. Sense un coneixement més profund de la genè-
tica i biologia molecular associada a la distròfia muscular
de Duchenne o de Becker que son dues malalties produ-
ïdes per alteracions en un mateix gen (el de la distrofina),
no podrem corregir aquestes alteracions. En la primera
malaltia, la mutació condiciona un “code stop” , es a dir
un canvi en l’ ADN que fa que no produeixi gens de pro-
teïna, mentre que l’altre el que passa es que la proteïna que
es produeix és més petita i ‘presenta encara una acceptable
funcionalitat. Per això sabem que hi ha dos genotips dife-
rents associats a la manca de distrofina ,la distròfia mus-
cular de Duchenne , mes greu i la de Becker molt més
benigne.

Ll.-Quines patologies en els gens es poden produir?
JC.- Bàsicament les podem resumir en les següents: Les
DELECIONS (del anglès delete o esborrar) s’ha perdut un
tros del gen. També pot ser que es produeixi una DUPLI-
CACIÓ hi ha una repetició d’exons, això és menys fre-
qüent.
El restant són MUTACIONS PUNTUALS el que vol dir
que hi ha un canvi d’un nucleòtid per un altre o en la seva

ordenació.
Les patologies que es deriven en cada cas són molt dife-
rents . No és el mateix un nen amb una deleció que un
nen amb una mutació puntual. La teràpia per corregir-
ho serà necessàriament diferent.
Un des primers assajos va ser conduït per el laboratori
PTC therapeutics de Filadèlfia . Aquest laboratori va
crear una molècula que actuava a la fracció del ribo-
soma18 era capaç de sintetitzar distrofina amb pacients
amb Distròfia de Duchenne però que tenien un muta-
ció puntual sense senti.
Es va fer un estudi multicèntric tractant 154 nen amb la
molècula PTC 154 que es posteriorment se li va donar el
nom d’ Ataluren. Teníem moltes esperances , però l’ as-

saig va ser interromput
mentre s’ estava ja en la
fase d’extensió

Ll.- Per quin motiu es va aturar?
JC.- Probablement hi varen haver causes diverses , entre
elles potser al constatar que les dosis mes altes no tenien
els afectes esperats . Finalment es va constatar que els
pacients en els que hi administrava la meitat de la dosis
eren els que semblava que hi havia una tendència a la
millora. Ara quasi tres anys després es vol reprendre el
estudi amb els mateixos nens i amb el mateix producte.
A banda d’aquesta investigació i de una manera pal·lia-
tiva en general tractem els nen amb corticoides ja que
s’ha demostrat un retràs en la pèrdua de l caminar i en
alguns casos evitar l’ intervenció de la escoliosi . Co-
mencem els tractaments amb corticoides en els nens cap
els sis anys, ara sistemàticament els donem a tots, no en
funció de l’edat si no en relació al grau de debilitat que
presenten . Estem parlant de nens en fase de creixement
no d’adults i els corticoides afecten a la seva futura talla.

També estem implicats en un altre estudis des de fa ja un
cert temps . També un estudi multicèntric amb nen amb
distròfia muscular de Duchenne però que tenen una de-
lecció y que son candidats a ser tractats amb un nucleò-

Un procés de recerca per trobar un medicament
efectiu pot durar més de vint anys i és molt costos

trobar futurs
mb Duchenne
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El medicament permet a cèl · lules de llegir a través de certs
errors en el codi genètic d'una proteïna-distrofina - falta en el
15% dels pacients amb DMD
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tids per el salt del exó 51. En aquest cas particular es tracta
de convertir una nen amb forma greu de distròfia de Duc-
henne amb una forma de Distròfica mes benigne o de Bec-
ker. Això és la teràpia del salt de l’axó. Tot això ara per ara
són assajos però probable-
ment seran teràpies e un futur.
En aquests moments estem es-
tudiant quins efectes tenen
aquests nucleòtids en aquests nens.

LL. En quina fase està actualment aquest estudi i la si-
tuació de crisi econòmica en podria condicionar els seu
futur?
JC.- Ara hem acabat la fase 2B i estem ja en la fase d’ex-
tensió i Fase III.
Aquestes investigacions són costoses, molt costoses per els
laboratori que ho promouen són molt potents com Glaxo-
Smith-Prosensa i no creiem que la crisis pugui parar
aquesta recerca..
El dèficit del exó 45 produeix un Duchenne, si modifiquem
i fem saltar l’exó 45 i 46 el convertim en un Becker , aquest
potser serà el segon grup d’assaig que es porti a terme.
En total amb els assajos que hem esmentat representaria
que podríem tractar fins a un 60 0 65 % del nens amb Duc-
henne .

Ll.- Arribarem a curar?
JC.- Per poder curar cal primer poder diagnosticar i encara
cal poder-ho fer amb més detall. De cara a incloure un pa-
cient en un grup o altre hem de conèixer amb exactitud
quina es la seva patologia genètica quina és la deleció que
té, quina mutació puntual te quins efectes té sobre la pro-
teïna Això és indispensable. A tots els nens que van entrar
en el estudi va caldre de seqüenciar-l’hi l’ADN. Això va
costar moltíssim va ser neces-
sari enviar nens als Estats
Units altres a Paris només per
tenir-los catalogats genètica-
ment ja que no podíem fer res
sense saber exactament quina
mutació puntual i quin efecte sobre la proteïna tenia en
cada pacient. Tots els nostres pacients, tots, estan ara cata-
logats genèticament.

Ll.- En quin moment es pot detectar la malaltia?
JC.- Estem parlant de malalties genètiques , en concret la
de Duchenne es transmet per el cromosoma X , la mare en
pot ser portadora, però hi ha un 30% que són esporàdics.
Qualsevol família sense tenir antecedents pot tenir un cas
de Duchenne, són per tant casos que no els podem detec-
tar prèviament.
A partir del naixement ja es pot detectar si un nen té al-
guna patologia. Clínicament són nens normals però amb
una analítica específica es determina si té alguna alteració,
és una prova que no es fa sistemàticament perquè tant sols
aconseguiríem avançar el diagnòstic un parell d’anys.
La malaltia no es manifesta externament fins que el nen té

uns dos anys, per tant, ens podem trobar amb una mare
amb un fill de 2 anys amb la malaltia i un altre de 8 mesos
que te moltes probabilitats de tenir-ho també. A la pràc-
tica ens hem trobat en diagnòstics que no s’han vist fins

que el nen tenia 4 anys . El
símptoma més important es la
dificultat que tenen els nens
d’aixecar-se del terra, no tant en

el fet de caminar si i no el de tenir dificultats per poder-se
aixecar de terra. Un nen pot caminar sense que tingui
molta força, però per aixecar-se de terra o pujar escales li
cal més força. Un nen que no s’aixeca del terra solet indica
una patologia. Els pediatres han de ser molt sensibles en
aquest sentit

Ll.- Podrem algun dia posar totes les peces a lloc?
JC.- Penso que encara trigarem, retardarem la pèrdua de
deambulació en els nens, ara no hi ha pràcticament cap
nen que camini amb un Duchenne quan té 15 anys, potser
aconseguirem que ho puguin seguir-ho o fent fins els 20 o
25. Caminant més temps aconseguirem duplicar l’edat de
supervivència.

Ens queden encara moltes malalties per identificar genèti-
cament però no ni ha dubta que s’està en el bon camí. Pos-
siblement els tractament d’aquestes malalties necessitaran
de varis medicaments simultani , s’ hauran se sotmetre a
múltiples teràpies simultànies .. Ens faltarà encara molt
més temps poder tenir uns tractaments curatius. Anirem
millorant les condicions de vida dels pacients. Seran pro-
bablement politractaments que aconseguiran millores en
la qualitat de vida dels afectats. Tractaments crònics que
necessitaran una dosificació periòdica.
Hem de pensar que ja han passat per exemple 16 anys des

que algú va pensar en la possi-
bilitat de fer el salt de l’axó, per
poder-ho portar al assaig clínic.
Si el tractament del que hem
parlat es comercialitza d’aquí
un any , aquest nucleòtid que

modifica el salt del axó 51 hauran passat des del inici de la
seva recerca 20 anys.
Això serà un gran pas per que el us d’altres nucleòtids per
altres axons com per l’ exó 45 ja no tindran que seguir el
mateix procés tant llarg ja que sabrem alguns efectes col·la-
terals dels nucleòtids i tindrem més coneixement i proba-
blement la creació d’aquests nucleòtids per corregir els
efectes d’aquesta acció probablement serà més curt que no
pas ara. Han passat 20 anys i encara no s’ha comercialitzat.
Amb una inversió enorme però molt profitosa a llarg ter-
mini jo diria que rentable. Per tenir-ne una idea si ens cen-
trem amb el estudi del PTC 124 aquest tractament es
podria aplicar a mes de 260 malalties que tenen mutacions
puntuals , per exemple el PTC 124 ja s’ està aplicant amb
la fibrosi quística de pàncrees .
Sens cap dubte ens espera un futur prometedor.

Majoritariament el Duchenne té un origen ge-
nètic heraditari, però hi ha un 30% que no.

Hem de pensar que ja han passat per exemple
16 anys des que algú va pensar en la possibili-
tat de fer el salt de l’axó, per poder-ho portar al

assaig clínic.



Sistema urinario
El sistema urinario consta de riñones, uréteres y vejiga.
Los riñones se encargan de filtrar la sangre y excretar los
desechos metabólicos, el exceso de agua y los electróli-
tos. El sistema urinario controla la presión arterial
Para mejorar el sistema urinario hay muchas plantas ac-
tivas de las cuáles explicaremos algunas. Las clasificare-
mos en dos grupos: Acuréticas (eliminan agua) y
Saluréticas (eliminan sales).
ACUARÉTICAS
Están contraindicadas en hipertensión, edema por insu-
ficiencia cardiaca, embarazo, lactancia y menores de
doce años
COLA DE CABALLO: planta rica en silicio que se utiliza
para cartílago, piel, uñas, cabello, fibras colágenas, an-
tiinflamatorio y sistema inmunitario
PEREJIL: aparte de ser acuarética puede ayudar a la cu-
ración de las heridas y a asentar el estomago revuelto y
reduce la inflamación de las vías urinarias.
GROSELLERO NEGRO:el jugo de grosella es una fuente
de vitamina C (antioxidante), tiene función antifúngica y
se utiliza para la diarrea causada por la bacteria E.coli

SALURÉTICAS
Eliminas sales como sodio, urea, ácido úrico, cloro, fosfa-
tos y oxalatos. Se emplean como drenadoras en inflama-
ciones del tracto urinario y profilaxis de los cálculos
urinarios.

DIENTE DE LEÓN: contiene ciertos compuestos amar-
gos que estimulan la digestión (incrementan la produc-
ción de la bilis), ayuda a reducir los niveles de colesterol,
es antifúngica y una de las mejores plantas para contro-
lar la tensión arterial ya que elimina agua y sodio.
GAYUBA: (actúa en medios básicos) lo primero hay que
alcalinizar la orina esto se consigue con una dieta vege-
tariana para asegurar su eficacia. sería interesante tomar
la planta con bicarbonato. Contiene una sustancia lla-
mada arbutina que es el mejor antiséptico urinario. La
diferencia frente a un antibiótico es que el antibiótico
mata lo bueno y lo malo, y la planta no únicamente lo
malo.
ARÁNDANO ROJO: (vacinium macrocarpon) he consi-
derado poner el nombre en latín para evitar confusiones,
ya que hay muchas variedades de arándanos. el arán-
dano posee una sustancia antiadherente que evita que
las bacterias se adhieran al riñón creando la infección.
ORTIGA: es rica en vitamina C y K. La vitamina K es im-
portante en la coagulación sanguínea, así que en una he-
morragia sería interesante utilizarla, la ortiga tiene una
acción diurética discreta e antiinflamatoria, es una de las
plantas más activas para inhibir el crecimiento de la
próstata.
SALSUFRAGIO: está considerada la mejor planta, ya
que rompe piedras, actualmente está en desuso pero en
Cataluña aun puedes conseguirla, ya que el uso de esta
planta a perdurado, es una planta muy cara. El descubri-
miento fue como la mayoría de plantas antes de encon-
trar la validez científica, vieron que crecía junto a las
rocas y que con sus raíces partía la roca.

Terapeuta: Oriol Alcalay Ferre

Plantes medicinals
Aquesta nova col·laboració ens portarà a un major
coneixement de les plantes i les seves aplicacions, els
remeis de l’avia, els coneixements acumulats fruit de
la tradició en els herbolaris tenen seguidors que hi di-
positen una fe cega en les seves propietats curatives,
n’hi ha de més escèptics però no es pot oblidar que
els laboratoris més avançats tenen en algun dels seus
productes l’essència i el refinament de les substàncies
que s’han demostrat eficients per paliar o curar do-
lències.
Oriol Alcalay Ferre soci d'ASEM-Catalunya ens ofe-
rirà els seus coneixements en aquesta matèria.

Aproximació a algunes plantes medicinals
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La posología dependerá del preparado que to-
memos (cápsulas, perlas, tintura vegetal, etc).
En todos los casos hay que seguir las dosis del
fabricante, que se incluirán en el producto.
Para conocer los efectos secundarios preguntar
al terapeuta, ya que la situación de cada per-
sona es diferente (embarazo, lactancia, alergia
a la posible planta, hipertensión arterial, azú-
car etc)

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES
Cistitis: inflamación de la vejiga urinaria general-
mente provocada por una infección, causada la mayo-
ría de veces por la E.coli.
El tratamiento a seguir sería:
• Ingesta de dos litros de agua diarios
• Principio antiséptico (antibióticos), gayuba.
• Principio diuréticos, diente de león.
• Principios inmunoestimulantes, equinacea angusti-
folia.
• Principios antinflamatorio, ortiga.
Cálculos urinarios: se recomienda:
• Alcalinizar la orina.
• Principios diuréticos: diente de león o arenarea roja
u ortiga.
• No tomar plantas con oxalatos (tomates, espinacas,
te negro)
•Tomar salsufragio (poner 5 cucharadas en 1 litro de
agua e ir bebiendo).



Quan es publiquin aquestes línies ja haurà començat un
nou curs ho estarà a punt de fer-ho. Els participants en
l’activitat segur que enyoraran a la Laura que ens deixa
per segui amb la seva gran professionalitat en un nou
emplaçament que
millora les seves
expectatives pro-
fessionals de la qual cosa ens en alegrem molt.
Estiguin però tranquil·ls els que seguiran en l’activitat
ja que el lloc quedarà cobert per la Helena amb una en-
ergia i coneixements a qui ajudarà en Jordi un altre
“fisio” en el que hem dipositat la confiança i l’esperança
de que sabrà mantenir el nivell.
No està de més, una vegada més, des del LLIGAM re-

cordar que els beneficis de l'exercici físic per totes les
persones. L’assessorament dels professionals ens per-
metrà que aprenguem quins són els exercicis més con-
venients per a cada persona.
Quantes vegades al inici d’un curs ens fem les prome-

ses de seguir una disciplina per tal d'auto-obligar-nos a

dedicar un temps setmanal des de casa al exercici físic.
Una promesa que no complim i trobem mil excuses per
a justificar-ho.
Ara ens bombardejaran amb publicitat de fascicles o

col·leccions del
més variades que
un gran percen-

tatge dels que comencen a no acaben. Per combatre
aquesta tendència de la majoria dels individus, tenim
la acció col·lectiva i el compromís i suport del grup per
fer-nos vèncer la temptació de quedar-nos a casas quan
el millor per la nostra salut és la de participar en les ac-
tivitats que s’han preparat.

Les classes d’informàtica comencen amb energies re-
novades per part de professor i alumnes. Tenim la cer-
tesa de que hi haurà noves alumnes que s’han interessat
i inscrit a les classes.
Segur que serà un incentiu per els participants en l’ac-
tivitat l'encàrrec que han rebut de preparar les projec-
cions que es veuran durant el lliurament dels premis de
la Gala d’Asem Catalunya que el mes de novembre ce-
lebrarà la seva segons edició.
Ja l’any passat vàrem poder veure el seu treball i va ser
un suport molt important que va fer lluir encara més el
moment del lliurament dels premis.
Tot i la capacitat demostrada que ningú s’espanti ja que
els cursos d’informàtica estan pensats per a diferents ni-
vells, de manera que les persones que s’enfronten per
primer cop al ordinador en podran aprendre el seu fun-
cionament bàsic i els que ja tenen un nivell podran gau-
dir d’uns equipaments adaptats i amb unes prestacions
d’alta gama.
Són per tant unes classes que s’adapten a cada alumne
i per les que no és necessari acreditar coneixements pre-
vis. Hi ha però un requisit imprescindible. Tenir ganes
d’aprendre.
Per les pròpies característiques del curs no és impres-

cindible començar en el mes de setembre o fer-ho coin-
cidir en moments concrets.
Els interessats/des poden incorporar-se en qualsevol

moment i fins i tot fer-ho de forma intermitent. Dit això,
s ningú no se li escapa que participar en qualsevol acti-
vitat de forma regular, sistemàtica i continuada dona
millors resultats.

Hi ha sessions tots els dimarts i dijous de
10 a 14 en el centre poliesportiu Ignasi
Iglesias podeu contactar directament allí
amb el Florencio o trucar a la seu dʼAsem
Catalunya per informar-vos de més de-
talls.

Relleu en el equip de fisioterapeutes
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Activitats destacades

En el aula prepararan el suport audiovi-
sual per la preparació de la gala de lliura-
ment de premis dʼASEM Catalunya.

Les classes es fan al
Centre Pont del Dragó.
C/ de la Sagrera 179
08027 Barcelona

Tots els dimarts i dijous de 16 hores fins les 18
hores.

Inscripcions obertes tot lʼany



TransitArt és el grup de teatre format per mem-
bres de l’associació que van protagonitzar l’acte de clau-
sura, cada un dels seus membres va tenir un espai i un
temps en una presentació que recordava els concursos te-
levisius en la que un
jurat valora les diferents
actuacions dels concur-
sants.
Això va permetre el salt
d’estils i habilitats molt diferents. Des del recital de poe-
mes fins a la dansa passant per el Tai-Txí.
Aquest curs que comencem a partir de setembre
de 2012 seguirà aquesta activitat i mantindrà en
principi els mateixos horaris i dies d’assaig que l’any
passat.
El teatre i posar-se davant d’un public permet als mem-
bres del grup d’incrementar l’autoconfiança i millorar les
formes d'expressivitat, també l' exercici físic és un compo-
nent important de l’activitat de manera que les danses ser-
veixen a més d’una interpretació plàstica de la música com
una forma d’exercitar la musculatura.
Com a contrast als moviments més ràpids de la dansa o
els balls tradicionals regionals vàrem poder veure com
també amb una filosofia procedent d’Àsia és dóna impor-
tància al moviment en simateix i no a la velocitat en que es

desenvolupa.
Aquest ha estat el segon any en que la cloenda ha tingut
una actuació teatral si l’any passat va ser un repte que es
plantejava esquemes tradicionals, aquest any ha estat una

amalgama d’actua-
cions individuals a
les que potser es po-
dria plantejar de
donar un format en

que hi haguessin més interaccions entre els membres del
grup que es quedaren com a un espectador més mentres el
seu company centralitzava l’atenció.

Actuaren en la cloenda de la V setmana amb
un espectacle amb dansa, recitals i Tai-Txí

Para apuntarse y formar parte del grupo de
teatro y danza Transit-Art, ponerse en con-
tacto con ASEM Catalunya en el teléfono
932744983 o el 933469059, o con alguno de los
miembros que ya forman parte de él.
También pueden venir cualquiera de los jue-
ves que nos reunimos, y así poder probar y
disfrutar de una de las clases de teatro

teatre
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Quin preu té la qualitat de vida?
Una esclerosi multiple va canviar la seva orientació professional
BBoorrjjaa ii JJooaaqquuiinn ssóónn ddooss ggeerrmmaannss qquuee vvaann ffuunnddaarr uunnaa eemmpprreessaa qquuee aaccttuuaallmmeenntt ééss
ddee lleess ppooqquueess qquuee ccoobbrreeiixx uunn sseeccttoorr ddeell mmeerrccaatt qquuee hhaa eessttaatt ppoocc eexxpplloorraatt.. LLaa
mmaallaallttiiaa nneeuurroommuussccuullaarr qquuee vvaa ppaattiirr uunn dd’’eellllss eellss vvaa ffeerr pprreennddrree ccoonnsscciièènncciiaa ddee
lleess ppoossssiibbiilliittaattss ii nneecceessssiittaattss qquuee hhii hhaavviiaa eenn eell ccaammpp ddee lleess aaddaappttaacciioonnss ddee ll’’hhaa--
bbiittaattggeess ddee lleess ppeerrssoonneess aammbb ddiissccaappaacciittaattss ppeerr ppooddeerr aassssoolliirr llaa mmààxxiimmaa aauuttoonnoo--
mmiiaa..

Emprenedors Setembre 2012ASEM Catalunya · Lligam

Les il·lusions, els projectes que tenim poden
canviar de cop i volta per les circumstàncies
de la vida, ens calen nous al·licients i descobrir
potencials en aquelles coses en les que no ha-
víem parat atenció.
BJ adaptaciones és una empresa que va néixer
després del canvi radical que va suposar el dia-
gnòstic mèdic a un jove que
havia programat la seva vida i
es va trobar en que la seva vo-
cació des dels 15 anys calia can-
viar–la per una de nova.
No podia pujar a les bastides
del edificis per fer els segui-
ments d’obres, ara l' acte més
senzill, menjar, rentar-se les
dents o caminar s’anirien con-
vertint en un repte dia a dia més
difícil d’assolir.
Joaquin ho tenia tot pensat,
faria la mili voluntari, aleshores
era obligatòria tot i que uns
anys més tard deixaria de ser-
ho.
Volia ser arquitecte tècnic com
el seu oncle i dirigir les obres
fent-ne un seguiment in situ.
Als 22 anys es produiria un
canvi inesperat, volia guanyar
temps, formar-se, fer la mili, es
plantejava fer dos cursos en
un any, tenia pressa. El futbol
era la seva afició i no ho feia
malament . Tot era fantàstic
Uns mesos després d'acabar la “mili” comença
a trobar-se malament cada cop són
més aguts uns símptomes de quelcom que li
passa i desconeix.
Va perdent capacitat de coordinació en els mo-
viments i paral·lelament també de forces, la
visió se li fa borrosa. Cal anar al metge. El
neuròleg que el visita li diagnostica esclerosis
múltiple.
La noticia cau com una gerra d’aigua freda per
tota la família, no hi havia antecedents, ningú
s’explica ni el que ni el perquè del que els està

passant. Pel seu cap passa la pregunta. Perquè
a mi?
Acabada la carrera, no sense necessitar d’un
sobreesforç, té uns estudis i un títol però la
dificultat de poder exercir-los. Són moments
d’abatiment, quin sentit professional té la seva
vida si no pot pujar per les bastides.

Borja, el seu germà, és
enginyer de telecomunica-
cions i li planteja un repte,
el d’adaptar la seva llar
per tal de que pugui tenir
una autonomia més gran i
millor qualitat de vida.
El que primer fa es cercar
les empreses o els profes-
sionals que facin la feina.
Un es troba amb un conjunt
de dificultats per resoldre
les tasques del dia a dia.
Per a Joaquin la solució
passava per una casa obe-
dient, per pensar ja estava
ell.
Els dos germans descobrei-
xen que per a persones
amb discapacitat no
existia pràcticament res.
Un cop adaptada la seva
casa prenen consciència
de que han inventat coses,
n’han adaptat d’altres i
que els seus aparells

poden servir per a molta gent.
Neix l’empresa, que en els seus inicis té un
marcat caràcter familiar, un tercer germà en
Carlos es suma al projecte.
L’empresa va anar creixent de manera que s’a-
naven incorporant persones fins arribar a les
14 que hi en nòmina més 4 empreses de ser-
veis que treballen full-time en les que s’exter-
nalitzen algunes tasques.
Quan van començar no s’atrevien a dir que fos
la única empresa del món que cobrís l’àmbit
de les adaptacions. En Joaquin assegura que
empreses per oferir adaptacions per persones

EEllss ddooss ggeerrmmaannss BBoorrjjaa ii JJooaaqquuiinn ssóónn
eellss iimmppuullssoorrss ddee ll’’eemmpprreessaa.



amb necessitats especials no assegura que no nʼhi
hagin però si que afirma que és difícil de trobar-les.
Nosaltres tenim productes pensats per adaptar lʼentrada
i sortida de l'habitatge, lʼaccés al lavabo i tenir autonomia
per poder aixecar-se o posar-se al llit. Sistemes per
compensar la pèrdua dʼautonomia com per permetreʼt
respondre al intèrfon o una trucada de telèfon. Una per-
sona ha de poder baixar les persianes, encendre la llum,
tot això sense utilitzar les mans en els casos més ex-
trems.
Els ordinadors són capaços de respondre les ordres dic-

tades per la veu del usuari. Estem treballant en el con-
trol de lʼordinador amb els moviments de l'iris del ull.
És impressionant que una persona pugui fins i tot sense
moure el cap arribar a escriure, i amb lʼordre correspo-
nent un sintetitzador de veu fer-ho audible.
Tot això avui és possible, i no és pot fer la valoració sim-
plista de considerar que són productes cars, estem par-
lant d'aparells amb una tecnologia puntera i una I+D al
darrera de molts anys de treball.
Una cadira com la que Joaquin utilitza pot costar al vol-
tant dels 6.000 €, un preu que quasi duplica altres del
mercat però que no permeten com en el seu cas posar-
se pràcticament dret i estalviar-se els problemes de les
llagues. El cost es valora de forma diferent si fem nú-

meros. Es poden aconseguir subvencions que roden els
3500 € per part de la seguretat social. La resta ho he
pagat amb un crèdit. “No ho considero cap luxe, és la
meva vida i inverteixo en una millor qualitat de vida”. Un
dels metges que va fer el seguiment de la evolució de la
seva malaltia li va dir “l'esclerosis múltiple no és mortal,
la mitjana de vida dʼuna persona afectada només esta
cinc anys per sota de la que es reflexa en les estadísti-
ques sobre longevitat humana.
En BJ adaptacions utilitzem la tecnologia per tal que la
persona amb discapacitat tingui autonomia en tots els
àmbits en que sigui possible.
La comunicació alternativa augmentativa permet a per-
sones amb problemes per poder-se expressar amb la
parla. Si la persona no pot comunicar les seves neces-
sitats no les hi podrem satisfer.
Joaquin, un dels dos germans fundadors de lʼempresa
explica:“Tenim una àmplia gama dels nostres productes
que es pot consultar en la nostra pàgina web
http://www.bj-adaptaciones.com/.”
Les persones que tinguin alguna necessitat específica
poden contactar amb la empresa, però és aconsellable
de fer-ho via l'associació ja que entre dʼaltres avantat-
ges podrà considerar-se la opció de tenir el producte en
préstec de manera que sense comprar-lo el podrà pro-
var per estar ben segur de que és el que sʼadapta a
les seves necessitats.

BJ adaptaciones té aparells que tenen una
preinstal·lació, en 24 hores et canvien una dutxa per tal
de que tingui un accés a peu pla.
La instal·lació permet en el futur afegir prestacions
en funció de les necessitats que el usuari vagi tenint en
funció de l'evolució de la malaltia.

Emprenedors Setembre 2012

LLaa nneecceessssiittaatt dd’’aaddaappttaacciióó aall eennttoorrnn eess vvaa ccoonnvveerrttiirr
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Per la millora de la movilitat
dins la llar creu que la solució
passa per una casa obedient, per
pensar ja està ell.



Sʼestan acabant dʼultimar els darrers detalls
del que serà la segona gala dels premis “Fem
pinya” que pretenen reprendrem el compromís
assumit en el decurs del XXV Congrés de
Asem, celebrat en Barcelona de declarar el dia
15 de novembre com a dia Nacional de las
Malalties Neuromusculars i institucionalitzar la
Gala de premis “Fem Pinya!”.
En aquesta, es farà un reconeixement a les
persones o institucions més destacades en la
vida de lʼentitat, mitjançant un lliurament de
premis.
LʼASEM Catalunya, mitjançant la Gala de Pre-
mis “Fem Pinya!”,  persegueix promoure e in-
centivar les millors pràctiques i aprenentatges
en la nostra associació, proporcionant una pla-
taforma on compartir i conèixer noves idees i
innovació.
Aquest esdeveniment aportarà reconeixement

als socis/es, familiars i professionals en el
camp de la fidelització, la participació i el com-
promís de lʼentitat, premiant públicament les
millors actuacions realitzades.
Com que la primera edició dels premis fem

pinya va ser molt ben valorada tant per part
dels socis com per la dels membre de la junta,
la convocatòria dʼuns nova edició per aquest
més de novembre a generat les mateixes ex-
pectatives i des dʼAsem Catalunya sʼhi està
treballant per tal de que tot surti igual o millor
que lʼany passat.
Es mantindran les mateixes categories i la de-
cisió recaurà en un jurat qualificat i amb alguns
dels seus membres sense una relació directe
amb la nostra associació més enllà del conei-
xement mutu derivat de les tasques relaciona-
des en el entorn de la salut, lʼassistència social
o la professionalitat.

En preparació una nova gala del premis “Fem Pinya”
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Una prova esportiva
i un repte solidari

Des dʼASEM Catalunya ens plantegem un repte, per
això fem una crida a tots els esportistes i a tots
aquells queconeixeu prou bé sabeu que amb esforç
no hi ha res pràcticament impossible.
El afectats per les malalties neuromusculars van per-
dent la seva força muscular de forma continuada, una
força que tot practicant dʼexercici físic sap el valor
que té.
Si participes aquest any en la triatló ho pots fer per
Asem Catalunya.
Si estas interessat en ser solidari pots informar-te de
com col·laborar veient la informació que penjat en la
nostra la nostra pàgina web.
Per ser atleta solidari ves a l’adreça
indicada http://www.asemcatalunya.com o a la de lʼor-
ganització de la prova http://www.garminbarcelona-
triathlon.com/tri-solidario.php 
La data per la cursa sʼha fixat en el proper 7 dʼoctu-
bre, es tracta dʼuna de les triatlons més grans del
món. Lʼany passat hi havia uns 6000 participants.

En preparació una nova gala del premis “Fem Pinya”
Esports Setembre 2012ASEM Catalunya · Lligam

DINAR DE NADAL
Com que aquest serà al darrer nú-
mero dʼaquest any 2012 aprofitem per
desitjar-vos des de  Asem Catalunya
un bon any i amb menys retallades,
també aprofitem per recordar-vos que
estem ultimant els preparatius per la
celebració, que com és ja tradició ho
farem amb un dinar obert a tots els
socis. Serà el dissabte 15 desembre,
en el Hotel Berna Catalonia

Recordem els objectius del premi .
LʼAssociació Catalana de Malalties Neuromus-
culars, mitjançant els premis ASEM Catalunya,
persegueix promoure e incentivar les millors
pràctiques i aprenentatges de la nostra asso-
ciació, proporcionant una plataforma on com-
partir i conèixer  noves idees i innovació. 
Els premis ASEM Catalunya aporten el reco-
neixement als socis/es, familiars i professio-
nals en el camp de la fidelització, la
participació i el compromís amb lʼentitat, a par-
tir del reconeixement públic de les millors ac-
tuacions realitzades:
Així doncs, els principals objectius del
premi són:
- Reconèixer la millor iniciativa del soci/a a
lʼentitat.
- Proporcionar una plataforma on compartir sa-
tisfacció de pertinença a lʼentitat.
Només sʼacceptaran les candidatures de
socis/es, familiars i professionals relacionats
amb lʼentitat.
Els nominats han de ser persones associades
a ASEM Catalunya i/o col·laboradors/es. 

La primera edició dels premis també va comptar amb lʼactuació del
tenor Jordi Gràcia que interpreteà cinc peces d'òperes populars.

II Edició dels Premis el proper dissabte 16 de novembre



LLIGAM.- ¿Cuándo empezaste a pintar?
Ana María Marcos.- En el 93, primero pintaba dibujos muy

infantiles, me inspiraba en los dibujos de la tele y por mi edad
en los de Disney. Tenía 19 años, de niña había empezado con
la música y el piano no se me daba nada mal.
La culpa de mi afi-

ción por el dibujo y
la pintura la tiene
ASEM, me regalaron
unos lápices de colo-
res para pintar a pastel.
Unas felicitaciones de navidad que hice, cuando las vio un

profesor de mi escuela me animó a pintar y dibujar.
Ll.- ¿A qué horas pintas?
A.M.- Siempre me ha gustado hacerlo por la noche, puedo

pintar hasta altas horas de la madrugada. He ido cambiando

mi estilo y técnicas la evolución de la enfermedad me forzó a
dejar el dibujo por el pastel y ahora puedo seguir expresán-
dome con el ordenador. Aún ahora prefiero la noche al día.

Ll.- En tus primeros cuadros hay un estilo muy realista, pa-
recen fotos. También has hecho retratos. Tienes uno de Sergio
Dalma. ¿Te gusta?
A.M.- Mucho. He tenido la suerte de conocerlo personal-

mente.
Le hice un retrato que se lo regalé. (me enseña una repro-

ducción y el parecido con el cantante es asombroso, tiene ade-
más unas fotos con él que dan fe de que se han visto en más
de una ocasión.) Cuando nació el hijo de Sergio Dalma le ob-
sequié con uno de mis dibujos infantiles.

Ll.- Ahora estás en la cama, tenías una mayor movilidad
cuando pintabas con la técnica del pastel o tocabas el piano.
¿Fue repentino el cambio?
A.M.- Después de la operación de tráquea. No hay una faja

que pueda aguantarme la columna de forma que no la oprima
de forma que imposibilite la alimentación o la respiración. El
día que me operaron sabía que ya no podría volver a pintar,
además engordé.

Ll.-. ¿Y empiezas a pintar con el ordenador?
A.M.- No. El ordenador empecé a usarlo para escribir. Los

médicos me animaban a que explicara mi experiencia. A mi
me daba cierto reparo y sobre todo quería alejarme de los es-
critos que dan pena. Finalmente escribí un libro que tengo
colgado en mi página web, espero que mis vivencias puedan
servir a alguien.
Cuando acabé con el libro empecé a hacer felicitaciones de

Navidad, una cosa llevó a la otra y descubrí las posibilidades
de pintar los cuadros abstractos que hago ahora.

Ll.-. ¿Qué te
gusta más escribir o
pintar?
Me gusta tanto

una cosa como la
otra, no tengo una preferencia clara.

Ll.-¿Qué tiene mayor importancia para ti, la forma o el
color?
Busco formas bonitas, busco unas formas que me impac-

ten. Con las formas y el color quiero transmitir un senti-
miento de tranquilidad. Por mi experiencia la tranquilidad es
la que te permite superar las situaciones difíciles.

“Con mis pinturas quiero
transmitir tranquilidad”

Ana Maria Arcos sigue pintando ahora
con la asistencia de un un ordenador

Ana María Arcos empezó dibujando inspirándose en personajes infantiles de dibujos animados, se sin-
tió muy cómoda con la técnica de pintura al pastel pero cuando las fuerzas ya le faltaron hasta el punto
de impedirle sujetar el pincel no con la ayuda de una pinza de tender la ropa encontró en el ordenador
una nueva forma para seguir trasmitiendo la tranquilidad en su obra del mismo modo que sus expresi-
vos ojos la trasmiten en todo momento. Incluso en los momentos en que una crisis de la enfermedad
ha requerido de actuaciones médicas de urgencia ha conseguido contagiar su serenidad a todas las
personas que la rodean.

Una de sus últimas creaciones abstractas preside su cabezal

Ves per on Setembre 2012ASEM Catalunya · Lligam

Ana María pinta desde los quince años adaptandose diferentes técnicas en cada momento



La nit del 3 de juliol no va ser especialment
calurosa metereologicament parlant, però si
que nolt càlida per la solidaritat expresada per
el nombros públic que va acudir a la sala Luz
de Gas per assistir al doble concert.

Recordem que van actuar primer el cantau-
tor Diego Rey i posteriorment el grup de
funky FUNKYSTEP & THE SEY SISTERS.

Al tractar-se de dos estils diferents però no
antagònics la gent va poder-s’ho passar d’allò
més bé. Primer amb una actidud més relaxada
i després de forma més activa i van ser molts
els que sortiren a ballar a la pista incentivades
per el ritme i l’energia de les cantants.

Tot i que molta gent havia optat per la venda
anticipada la gent anava arribant de forma
continuada fins i tot un cop iniciades les ac-
tuacions de manera que en determinats mo-
ments al exterior es van formar petites cues.

La recaptació servirà per ajudar en les des-
peses de l’associació que ha vist com les reta-
llades en les diferents ajudes que rep afecten
als recursos pròpis i tota font de finançament
es ben rebuda.

Bona Assistència al concert

El públic va participar activament i va ballar durant tota l’actuació del grup funky durant més d’una hora
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