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L’EDITORIAL

Juan José Moro
President d’ASEM
Catalunya

El año 2010 quedó atrás y haciendo un balance de todo lo
acontecido en estos doce meses, yo lo catalogaría
como el más apasionante desde que presido Asem Catalunya.
Apasionante porque el contexto que nos ha tocado vivir
no nos ha dado pie a dormirnos en los laureles: seguir
prestando los mismos servicios sin rebajar la calidad ni la
cantidad teniendo menos ingresos nos ha obligado a
aunar esfuerzos y buscar otras fuentes que nos han enriquecido en el sentido más amplio de la palabra. Ha sido
vital intensificar la interelación con otras entidades del tejido asociativo por la creación de sinergias y por el intercambio de ideas.
Este nuevo año 2011, también se prevee sea un año difícil, y a pesar de ello nuestro principal objetivo será la
máxima atención a nuestros socios, y para ello es muy importante la participación en las actividades que organiza Asem Catalunya, la aportación de ideas y una visión
crítica constructiva de nuestra manera de hacer.
Mi deseo es que el año 2011 sea mejor para todos y para
que así sea, al menos, hemos de intentar aportar
nuestro granito de arena. Por mí no quedará.

Pàg. 18. L’associació celebra el Nadal.
Pàg. 19. Alexandra Panayotou, amb el grup
de gimnàstica de manteniment d’ASEM Catalunya.
Pàgs. 20-21. Article sobre la visita al museu
del FC Barcelona, per Sara García.
Pàg. 22. Ajudes tècniques i adaptacions a la
llar, per Aranza Cobo.
Pàg. 23. Ajudes tècniques, on anar?

-

La Jornada de Debat aconsegueix
superar totes les expectatives
S’emmarcava dins la commemoració, el 15 de
novembre, del Dia de les Malalties Neuromusculars

Moment de l’acte d’inauguració de les activitats, el 15 de novembre passat.
Amb l’objectiu de commemorar el Dia de les Malalties
Neuromusculars, ASEM Catalunya va organitzar tot un
seguit d’activitats al voltant del 15 de novembre. Era la primera vegada que se celebrava l’efemèride i no podia haver
anat de millor manera. Tant la inauguració de l’exposició
d’art, amb peces elaborades per diverents socis, com la Jornada de Debat del passat 20 de novembre van omplir a
vessar l’Auditori del Centre Cultural Can Fabra de Barcelona.
La inauguració
L’atleta Alexandra Panayotou va ser la mestra de la cerimònia del passat 15 de novembre. Durant l’acte d’inauguració va repassar tant la seva història professional com la
manera de conèixer ASEM Catalunya, ara fa uns mesos,
quan va col·laborar per primera vegada amb l’associació
amb una primera aportació econòmica. “Estic encantada
d’haver conegut els amics d’ASEM, unes persones meravelloses de les que he après molt”, va assegurar, alhora que
va fer una crida a l’optimisme, una actitud que ha aconseguit corrent.
El districte de Sant Andreu, a través de la regidora

Gemma Mumbrú, va ser l’encarregat de posar en contacte
l’associació amb Panayotou, i totes dues van donar al president, Juan José Moro, un xec de 2.010 euros, els diners
aconseguits amb la venda de samarretes. Mumbrú va destacar la tasca d’ASEM Catalunya, una entitat que treballa
per als seus associats, segons va dir, alhora que va desitjar
que la relació entre l’entitat i l’atleta durés molts anys.
Sobre Panayotou, Moro va destacar la seva força, com l’atleta es marca uns reptes per una causa solidària i els aconsegueix amb una gran voluntat.
La Jornada de Debat
El 20 de novembre es va celebrar l’acte més destacat del
programa, la Jornada de Debat. La inauguració va comptar amb la participació de dos francesos, José Mont i Catherine Dinh, que van mostrar la seva satisfacció per
participar en l’activitat. En la seva intervenció, el president
d’ASEM Catalunya, Juan José Moro, va assegurar que l’objectiu era que les malalties neuromusculars es coneguin,
que s’investigui per aconseguir el màxim de normalització possible i que totes les persones tinguin els mateixos
drets i deures.

La conferència inaugural va anar a càrrec de Xavier Clèries, responsable de l’àrea de Comunicació Assistencial de
l’IES. Sota el títol El pacient té la paraula, el doctor va parlar de la importància de la comunicació amb el pacient:
“Els professionals no poden dir que no poden fer res perquè sempre es pot fer alguna cosa”, va dir, alhora que
apostava per la interdisciplinarietat del sistema: que els diferents professionals es relacionin entre ells. Clèries va argumentar part de la seva explicació a partir de fragments
de la pel·lícula Lorenzo’s Oil (1992), que explica com un matrimoni rep la notícia de la malaltia del seu fill i com l’afronta. També va llençar una crítica: s’escolta poc i es diu
molt, i es donen solucions que no estan d’acord amb la
problemàtica real dels pacients; es va mostrar esperançat,
però, que aquest fet pot canviar. Tan incompetent és un
professional que sap molt i que és incapaç de relacionar-se
com a l’inrevés, va dir, mentre assegurava que és el pacient
qui ha de tenir la paraula, la iniciativa.
Després del torn de paraules, Núria Codern, de la Fundació Robert, va presentar l’estudi “Anàlisi del procés d’atenció integral a les persones afectades d’una malaltia
neuromuscular” (més informació a la pàgina 8). Per elaborar aquest document s’han dut a terme diferents entrevistes a persones afectades per una distròfia, una atròfia o
una neuropatia,tots ells socis de l’entitat; i a partir de les
preguntes realitzades, ASEM Catalunya apareix reflectida:
“Quan la persona té dificultats o dubtes sempre recorre a
ASEM Catalunya per preguntar què ha de fer o quins recursos té a la seva disposició”, va assegurar Codern, que
va acabar la seva intervenció fent la mateixa proposta que
el ponent anterior: el treball en xarxa en el model assistencial.

La conferència que va despertar un major interès va ser
la titulada La investigació mèdica, estat actual. El doctor
Jaume Colomer, de l’Hospital Sant Joan de Déu, va ser el
primer en intervenir i va explicar els avenços en Duchenne: la utilització de corticoides, els assajos PTC 124
(Ataluren) i l’exon skipping. El medicament Ataluren, va
explicar, evita la mutació que causa la distròfia muscular i
2.400 malalties més (amb mutació non sense) i indueix a
la producció de distrofina. Aquestes són les conclusions de
l’assaig amb 160 pacients a nivell europeu que ara està a
l’espera de la seva continuïtat. Al desembre estava prevista
la posada en marxa d’un altre assaig basat en la modificació del RNA que permetria saltar de l’exó 43 al 46.
Per la seva part, Manel Roig, doctor de l’Hospital de la
Vall d’Hebron, va fer un repàs dels darrers 20 anys pel que
fa a la investigació amb el ratolí MDX, i com amb el pas
del temps s’ha experimentat amb fàrmacs per tractar la necrosi que apareix a la tercera setmana, com fan els corticoides. Un dels darrers estudis que va posar sobre la taula
va ser el TGF(beta), l’activitat del qual al múscul és més
gran en humans amb DMD que en el ratolí.
La intervenció de Jordi Díaz, de l’Hospital de Sant Pau,
es va centrar sobretot en la teràpia cel·lular. Després de
destacar les propietats de les cèl·lules mare, que tenen la
capacitat d’autorenovar-se, va explicar la línia que s’ha
obert al seu centre sanitari per investigar els mesoangioblastos, les cèl·lules que donen suport al múscul. Si dóna
resultats l’assaig, actualment en fase 1, es realitzarà un
d’internacional l’any 2013, va assegurar.
També de l’Hospital de Sant Pau provenia el darrer ponent en intervenir, el doctor Eduardo Tizzano, que va parlar de la investigació en les neurones motores i de l’AME.

D’esquerra a dreta, lectura del manifest, detall de l’exposoció
d’art, conferència inaugural de la jornada i el doctor Clèries.

Actualment es treballa per trobar protocols de tractament per aconseguir
que hi hagi una bona relació entre la
neurona i el múscul per evitar que la
primera es degeneri i el segon s’atrofïi. Els assajos clínics, però, no han
donat encara resultats, va dir, tot i que
s’han descobert medicaments amb els
que, tractats in vitro, la quantitat de la
proteïna augmenta.
La jornada es va reprendre a la
tarda amb quatre tallers que van
comptar amb una molt elevada participació: cuidem el cuidador, el joc,
mobilitzacó i estiraments i fisioteràpia
respiratòria. El punt i final el va posar
l’actuació de la Sant Andreu Jazz
Band, un grup format per infants i
adolescents que van fer gaudir el més
de centenar de persones que es van
aplegar a l’Auditori.
El programa commemoratiu del 15
de novembre va finalitzar el divendres 26 de novembre amb la clausura
de l’exposició d’art i una exhibició a
càrrec dels membres del grup de gimnàstica de manteniment d’ASEM Catalunya, que van preparar una
coreografia que es pot veure al Facebook de l’associació, juntament amb
totes les imatges de la commemoració
del 15 de novembre.

Els doctors Miquel Àngel Serra, Manel Roig, Jaume Colomer, Eduardo Tizzano i Jordi Díaz.

Més moments de la jornada

“Cap al futur amb força”

Sota el lema “Cap al futur amb força”, avui [15 de novembre] celebrem el Primer Dia Nacional de les Persones amb
Malalties Neuromusculars. La Federació ASEM ha rebut
el suport del Ministeri de Sanitat i Política Social a la petició de declaració del 15 de novembre com a Dia Nacional
de les Persones amb Malalties Neuromusculars. La consecució d’un dia especial que donés visibilitat a les nostres
malalties va ser una iniciativa d’ASEM Catalunya, que va
engrescar a tot el moviment ASEM i es van recollir més de
15.000 signatures. En aquesta data tan especial per a
tots/es nosaltres volem difondre i conscienciar de les dificultats que actualment tenim tots/es els afectats/des.
¿Qué son las enfermedades neuromusculares?
Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150 patologías, de naturaleza progresiva,
normalmente hereditarias. La característica más importante es la pérdida progresiva de la fuerza; ésta puede ser
evidente desde el nacimiento o aparecer lentamente en
cualquier edad.
Las ENM están catalogadas como enfermedades raras,
ya que afectan a un pequeño porcentaje de la población,
es decir, tienen una incidencia y prevalencia relativamente
baja.
Aunque no hay tratamientos definitivos, ni tienen cura,
los nuevos logros en la investigación y el tratamiento de
las ENM llenan de esperanza a las personas con estas enfermedades.
Per què la declaració d’un Dia Nacional de les Malalties
Neuromusculars?

Perquè necessitem augmentar el coneixement i conscienciar sobre les patologies neuromusculars a la societat en
general, als professionals de la salut i a l’esfera política. La
informació és clau per millorar les condicions de vida de
més de 50.000 pacients amb malalties neuromusculars a
Espanya; per aquesta raó, desenvolupar activitats de conscienciació és un dels nostres principals objectius i d’unes
6.000 persones a Catalunya amb malalties neuromusculars.
Porque buscamos la integración de los afectados y de
sus familias en los diferentes ámbitos de la vida: educativo, laboral, social y ocio. Por este motivo, es necesario
potenciar los canales de información y sistemas de ayudas
existentes, tanto públicos como privados, y cooperar con
todas aquellas entidades que persiguen finalidades similares.
Perquè la unió fa la força. Una de les nostres metes és
unir el major nombre de persones i famílies afectades en
associacions de pacients per oferir millors serveis. “Si una
persona somia és solament un somni, però si moltes persones somien juntes és l'inici d’una nova realitat.
Porque la investigación es esperanza. Con este día también pretendemos promover la implicación en la investigación tanto de instituciones públicas como privadas para
estimular la investigación clínica con la finalidad de conseguir mejoras terapéuticas y rehabilitadoras.
Perquè la formació dels professionals es reflecteix en la
qualitat de vida de les persones afectades. És necessari sensibilitzar la comunitat mèdica i els professionals que ens
atenen de la necessitat de formació per oferir la major qualitat assistencial possible.

Un estudi situa ASEM Catalunya
com a entitat de referència

Quan una persona diagnosticada d’una malaltia neuromuscular té algun dubte o dificultat recorre a ASEM Catalunya per saber què ha de fer, com i quins recursos hi ha a
la seva disposició. Aquesta és una de les conclusions de
l’estudi “Anàlisi del procés d’atenció integral a les persones afectades d’una malaltia neuromuscular”, realitzat per
la Càtedra de Recerca Qualitativa, la Fundació Robert
(UAB) i la Universitat de Barcelona. Núria Codern va ser
l’encar-regada de presentar els primers resultats de l’estudi, i va assegurar que en la xarxa patró de la persona
afectada és ella mateixa qui està en el centre i pot arribar a
estar en contacte amb 20 actors diferents en el procés d’atenció. Tal i com es veu en la imatge superior, però les diferents esferes no sempre es comuniquen entre elles, i és

ASEM Catalunya qui les posa en contacte, segons va assegurar. Codern també va lamentar com és el propi afectat
qui ha de fer de pont entre els diferents professionals, per
exemple havent de dur els informes, quan el que es necessita és el treball en xarxa.
L’estudi
La Comissió Assessora de Malalties Minoritàries va aprovar l’any 2009 posar en marxa una prova pilot sobre l’atenció a les persones afectades per una malaltia
minoritària. ASEM Catalunya va ser escollida com a població diana i es van entrevistar persones afectades per una
atròfia, una distròfia o una neuropatia. Hi havia preguntes
sobre el moment abans de rebre el diagnòstic i el moment

actual, ASEM Catalunya apareix com
a pont entre l’afectat i els professionals
i estableix tot un seguit de punts a millorar en l’atenció al pacient. Pel que fa
a la detecció de la malaltia i el procés
diagnòstic, proposa millorar el procés
de detecció i d’entrada al sistema de
salut per poder fer el diagnòstic; acordar qui, com i quan s’ha de fer l’assessorament genètic i qui activa els
estudis genètics de la família; reflexionar i discutir qui ha de fer l’acompanyament durant el procés; millorar la
comunicació del diagnòstic amb la
persona afectada i/o amb la seva família, garantint que el/la professional
tingui competències i, per últim, generar espais de formació.
Pel que fa a l’atenció integral i continuada, recomana garantir l’elaboració d’un Pla d’Atenció Integral per
establir un full de ruta vertebrant les
relacions amb els diferents serveis especialitzats de la xarxa; promoure el
treball interdisciplinari entre diferents
àrees, serveis i departaments amb un
compromís de lideratge tècnic i polític; explorar les possibilitats que tenen
les noves tecnologies com a eina de
treball per facilitar el pla d’atenció integral i el treball interdisciplinari; assegurar la continuïtat assistencial en la
transferència de persones entre l’hospital de pediatria i l’hospital d’adult; i
revisar els criteris d’assignació de recursos i circuits per accedir als recursos (rehabilitació, medicaments,
productes sanitaris...).
Per últim, quant a l’atenció a les famílies i a la integració a la comunitat,
l’estudi aposta per generar espais de
formació per garantir les competències informatives i d’acompanyament
de tots els professionals de la salut per
tal de poder afrontar la duresa, complexitat i la incertesa de la malaltia;
vetllar per a la integració de la persona
afectada en la xarxa escolar; definir estratègies institucionals que facin possible que els adults puguin tenir
serveis ocupacionals; i revisar els criteris d’assignació de recursos i els circuits
per
poder
accedir-ne
(rehabilitació, medicaments, productes sanitaris, etcètera).

Nou conveni amb la Caixa

Carles Cambra, de la Caixa, i Juan José Moro, signant el conveni.

L’Obra Social la Caixa ha concedit a ASEM Catalunya una subvenció per
al projecte de foment del voluntariat entre les persones amb discapacitat.
La Caixa ha valorat la tasca de l’entitat per tal d’evitar l'aïllament social
i fomentar la integració social de les persones amb una malaltia neuromuscular i aconseguir, així, una millor qualitat de vida dels afectats i dels
seus familiars. Planteja que, “en moltes ocasions, el col·lectiu de discapacitats s’ha vist des d’una òptica on han estat molt presents les limitacions i els problemes de cada individu, sense posar èmfasi en les
potencialitats que té cada persona i en el que pot aportar a més a més de
rebre. Conseqüentment, la persona amb discapacitat ha esdevingut subjecte receptor d’un voluntariat, sense tenir en compte que aquesta persona també té un temps lliure que pot aportar a les diferents
organitzacions del tercer sector. En definitiva, les persones amb discapacitat no només poden ser receptores d’activitats de voluntariat sinó
que també poden oferir-se voluntàries en diferents iniciatives. Desenvolupar tasques de voluntariat és un estímul per evitar l’aïllament social i
una activitat que possibilita ampliar la xarxa social de suport i té un impacte positiu en l’estat d’ànim i l’autoestima personal de la persona, així
com una estratègia per fomentar la participació d’aquest col·lectiu en diferents activitats del món associatiu i de la comunitat en general”.
El d’ASEM Catalunya és un dels 35 projectes que ha seleccionat l’Obra Social la Caixa presentats per entitats sense ànim de lucre barcelonines i als quals ha dotat amb 569.050 euros. Els projectes formen part de
la Convocatòria de Foment del Voluntariat, que ha seleccionat 166 iniciatives amb una dotació global 2,5 milions d’euros. 40 d’aquests projectes, amb una dotació total de 627.000 euros, corresponen a entitats
catalanes. L'objectiu de la convocatòria és donar suport a les entitats que
desenvolupen programes d'atenció a grups de persones que es troben
en situació de risc o exclusió social, o a persones amb necessitats especials
i que compten amb la participació de voluntaris en les seves diferents
activitats.

Registre de Pacients
ASEM Catalunya sol·licitarà en breu les
dades als socis per poder elaborar-ne un

ASEM Catalunya enviarà properament als socis una carta
en la qual els demanarà les seves dades personals per
poder elaborar un registre de pacients propi. Serà un projecte experimental que convertirà l’associació en pionera
pel que fa a establir un llistat de les persones afectades per
una malaltia neuromuscular i que podrà ser utilitzat, per
exemple, qual sorgeixi la possibilitat de participar en un
assaig terapèutic. Per aquest motiu es demana la màxima
col·laboració de tots els socis.
Els registres de pacients són fonts de dades individualitzades a partir d’una població definida i que permeten
conèixer quina és la població afectada per una patologia o
quines són algunes mesures de freqüència de les mateixes.
Poden funcionar com a indicadors poblacionals, fet que li
dóna, per exemple, una utilitat ecològica com a sistema de
vigilància epidemiològica a l’hora de prendre decisions
sobre l’assignació de recursos per part de les autoritats sanitàries.
Però sobretot poden ser útils per a la realització d’estudis clínics de tipus observacional o experimental i, fins i
tot, portar a terme una anàlisi de costos econòmics. ASEM
Catalunya faria una recopilació de dades exhaustiva que
podria fer del registre de pacients un recurs a través del

qual els afectats per una malaltia neuromuscular i els investigadors interessats en estudiar aquest tipus de patologies es puguin posar en contacte, sempre a través d’ASEM
Catalunya. La inscripció al registre no comporta directament la participació en cap projecte d’investigació, sinó
que és la clau per poder ser escollit per participar en un
estudi si el soci decideix fer-ho. És a dir, caldrà sempre
l’autorització de la persona inscrita. Les dades facilitades
seran registrades i guardades de forma segura.

Serà un registre pioner
i experimental que
permetrà, per exemple,
facilitar el contacte entre
afectats i professionals
en cas d’assaig clínic

¿Qué son los grupos socioterapéuticos?

Podríamos empezar por definirlo como un espacio de reencuentro donde personas con enfermedades neuromusculares y familiares comparten situaciones de la vida
cotidiana, intercambian experiencias, expresan sus dudas
y manifiestan sus inquietudes en relación al futuro.
Profundizando un poco más, la función más importante
de los grupos es el apoyo y el vínculo social que se vive en
ellos, donde a su vez crece y se va consolidando un sentimiento de pertenencia social y emocional.
Es importante destacar una característica esencial en los
grupos. Por un lado tendríamos la presencia de unos profesionales especializados, aspecto que ofrece un valor añadido, ya que nos hace pensar y reflexionar más sobre
nuestras propias emociones y pensamientos. Pero sobretodo remarcar que, por otro lado, tenemos la perspectiva y
las opiniones del resto de participantes, valiosas y necesarias porque se traducen en palabras llenas de connotaciones de empatía, identificación con el otro, escucha activa,

comprensión, ánimos, fuerza, afecto y sobretodo ser entendido debido a su compleja y difícil realidad con la que
conviven todos los días.
Definitivamente, se podría decir que los grupos socioterapéuticos pueden ser entendidos como un espacio de
aprendizaje, ya que nos enseñan a poder abrirnos a otras
formas de enfrentar las adversidades que se nos plantean,
porque nos hacen descubrir nuevas potencialidades que
teníamos escondidas, y nos pueden embarcar a nuevas
oportunidades para entender mejor cómo nos sentimos y
qué papel jugamos en nuestras vidas.
Por último, os animamos a que vuestra participación en
los grupos sea igual de constante y satisfactoria que lo ha
sido durante todos estos años y, por qué no, poder proponernos incluso más.
Natalia Barrientos
Trabajadora Social de ASEM Cataluña

“Cal ser honest i dir al metge a
Xavier Clèries
psicòleg clínic
La comunicació té un paper molt important en la societat
actual, també en la relació metge-pacient?
S’ha de matisar la comunicació de la que parlem, si és de
transmissió d’informació amb les noves tecnologies o és
una comunicació basada en la relació, en un context d’atenció a persones que en un moment determinat necessiten
ajuda. S’ha de diferenciar.
Es donen els dos casos. Cal més diàleg entre metge i pacient, i es recorre més a Internet per buscar informació.
És un tema complex. Quan una persona entèn que necessita ajuda és un moment difícil perquè moltes vegades no
sap com interpretar per què la necessita, i a vegades saberho explicar costa molt. S’ha de facilitar l’expressió de malestar i que requereixes ajuda. Molta gent no n’és conscient
i afronten el malestar com poden. Altres no poden aguantar gens el malestar i necessiten de seguida algú que els
atengui. La idea seria que com a pacients tinguèssim la responsabilitat de poder ser conscients de l’ajuda, de canalitzar la cerca, a vegades amb els serveis convencionals que
hi ha i, quan no ens ensortim, recórrer a les segones opinions o a buscar informació a Internet, tot i que la xarxa a
vegades té informacions que no necessariament són les
més adequades.
El pacient és, doncs, poc responsable en el procés?
Crec que hauria d’haver un punt de responsabilitat, tot i
que és difícil adquirir-la en funció del que et toqui. A vegades hi ha problemàtiques que et deixen en una situació
molt difícil i la teva actitud possiblement és més de dependència. L’objectiu és ser el màxim responsable i autònom possible en cada cas, respectant la voluntat de la
persona. Però en un moment potser necessitem ser dependents durant un període limitat i també seria adequat.
Com és la relació metge-pacient ideal?

Ha d’estar basada en la confiança mútua, en expressar allò
que és legítim de manera honesta. Si es donen aquests ingredients escoltes, ets atent al punt de vista de l’altre i pots
prendre decisions més o menys compartides respecte del
teu problema.
Els professionals saben expressar?
Probablement no estan suficientment preparats per entendre que una patologia la té una persona, que és més que un
òrgan afectat, que un síndrome o una malaltia determinada. Estan molt ben preparats per atendre una patologia
però poc per atendre la persona. En aquest sentit es fa difícil, depèn del professional, tot i que sembli una rifa: tindràs millor atenció en funció del professional que et toqui.
S’aprèn a comunicar?
Hi ha una part innata, però és una competència més que ha
de tenir el metge. Pot ser apresa, ensenyada i, fins i tot,
evaluada. Ara comencem a fer proves en les quals examinem els metges en les seves habilitats de comunicació personal.
I se sap escoltar?
Escoltar és clau en professions assistencials per saber l’abast de la seva problemàtica. Si no és difícil donar una resposta que sigui adequada. Crec que a vegades fallem
bastant en la capacitat de no saber expressar per part del
pacient allò que passa i altres de no saber escoltar adequadament què és el que pot haver. A vegades escoltant
pots ajudar a l’altre a que també s’expressi millor, és un binomi necessari.
I el pacient sap tant expressar com escoltar?
El pacient ha de posar de la seva banda per poder expresar allò que li passa amb honestedat i sinceritat, però la
responsabilitat de saber-ho és del professional. El pacient

e allò que sentim i pensem”
lia pot arribar fins i tot a ser massa
exigent.
El factor emocional acompanya sempre: si el dia que tens febre ja estàs
amoïnat, quan tens una patologia
com la neuromuscular és més dramàtic perquè no veus una resposta
immediata. L’angoixa, l’ansietat, el
malestar es van multiplicant i és difícil relacionar-te adequadament, i
més quan estem en un sistema sanitari tan fragmentat, quan has d’anar
a diferents especialistes, la relació
entre els quals és pràcticament nul·la,
i quan la família ha d’anar d’excursió i tornar a explicar el mateix amb
diferents punts de vista i sensibilitats
com un explorador. Això augmenta
la duresa de la vivència de tot el procés, un fet que no es contempla des
de l’estructura sanitària.

prou feina té en anar al centre a mirar què li passa. No estaria de més un pacient més actiu que també sapigués
aprendre com dir les coses.
Demanar una segona opinió no és fàcil.
Primer has d’entendre què t’està pasant, després acceptarho i, en funció de l’opinió que sents, veure si necessites
més opinions. És cert que el pacient a vegades té vergonya
d’expressar allò que sent davant del metge i després surt
a la infermera i li diu a ella allò que no s’ha atrevit a dir
abans.
També s’ha de diferenciar entre la visita al metge de capçalera i l’atenció continuada a un afectat per una malaltia neuromuscular.
Hi ha un cert punt més de dramatisme quan els símptomes no són coneguts i és difícil trobar aquesta entitat diagnòstica que comenci a ajudar. No estan tan desenvolupats
els coneixements i és clau la comunicació en aquest sentit,
per això cal més honestetat en les relacions per ambdues
bandes: el propi profesional, d’admetre que no té coneixement, i del propi malalt, d’entendre aquesta situació.
Una situació que és difícil i davant de la qual una famí-

Què no pot acceptar un pacient?
En les situacions de pitjor pronòstic
sempre hi ha alguna cosa a fer, tot i que a vegades no és terapèutica; potser acompanyar en el procés, escoltar, contenir les emocions de la persona. Des de la mentalitat
d’alguns especialistes això no importa, l’important és
donar amb la solució tècnica, biomèdica, al problema; i
quan no hi és diuen “no hi podem fer res”. Això és inacceptable. Atendre vol dir estar amb la persona en la seva
problemàtica, no deixar-la abandonada.
Aquesta situació canviarà?
Tendim a tecnificar molt, no a integrar els aspectes emocionals, socials, de context; és una visió molt fragmentada
i no sé cap a on anirem. Un punt d’esperança pot ser la
crisi econòmica, que pot permetre pensar en les xarxes assistencials des d’una altra vessant. Fer-ho fragmentadament és molt car i no dóna els resultats adequats. Potser si
integressim més aquests aspectes rentabilitzaríem més els
pressupostos.
Si hagués de fer una recomanació a l’hora d’anar al
metge, quina seria?
S’ha de tenir una reflexió prèvia: què li diré jo a aquest professional? I anar a intentar donar confiança, ser honest i
dir allò que estem sentint i pensant.

La Generalitat regula la
figura de l’assistent personal
La Generalitat ha ampliat a tots els graus de dependència
la prestació de l’assistent personal, que ara també es pot
atorgar en forma de servei. La Llei de Dependència, en
canvi, només contempla l’assistència personal com a prestació econòmica. A Catalunya s’han establert dues modalitats: l’assistència personal de suport en l’acompanyament
a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, i l’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària. Amb la nova regulació, s’amplia
l’accés a les dues modalitats d’assistent personal a tots els
graus de dependència. En el cas de les persones amb gran
dependència (Grau III) esdevé una prestació garantida,
mentre que per a la resta de graus està condicionada a la
disponibilitat pressupostària.

L’assistència personal podrà ser prestada de dues formes. La primera és la prestació econòmica, en el cas de les
persones amb gran dependència (Grau III), per contribuir
al cost de la contractació d’un servei d’assistència personal, ja sigui directament o bé mitjançant una entitat acreditada. Les quantitats a rebre oscil·len entre els 583,77 i els
833,96 euros. A més, aquelles persones que tinguin una capacitat econòmica entre 0 i 19.919,32 euros, podran veure
completada aquesta prestació amb una aportació de fins a
500,37 euros. La segona modalitat és la prestació de servei
per a persones en situació de dependència severa (Grau II)
i moderada (Grau I). Haurà de ser dut a terme per un assistent personal proporcionat per una entitat o empresa
acreditada.

Drets i deures del
gos d’assistència

Les persones amb discapacitat visual, auditiva o física,
amb autisme, diabetis o epilèpsia poden tenir a la seva disposició un gos d’assistència i estar amb ell en els espais,
locals i transports d’ús públic en condició d’igualtat amb
la resta de ciutadans, i sense cap despesa extra. És el que
es coneix com dret d’accés a l’entorn.
Un gos d’assistència està ensinistrat per un centre oficial
per ajudar les persones amb una discapacitat reconeguda.
Ha d’estar ben cuidat, esterilitzat, vacunat, desparasitat i
portar un microxip identificatiu, seguir les revisions veterinàries i mantenir actualitzat el document sanitari o el
passaport europeu d’animals de companyia; no pot ser un
gos de raça perillosa i ha d’estar acreditat per la Generalitat de Catalunya. L’acreditació la sol·licita la persona usuària o el centre d’ensinistrament al Departament d’Acció
Social i Ciutadania (DASC), que lliura un carnet oficial i
un distintiu que identifica l’animal com a gos d’assistència.
Drets i deures
Les persones amb gos d’assistència han d’atendre les necessitats higièniques i sanitàries de l’animal i tenir-ne cura,
garantir la revisió sanitària anual, tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, portar la identificació
de l’animal com a gos d’assistència de forma visible; comunicar immediatament la seva desaparició a la policia
municipal i a l’ajuntament on està registrat abans de les 48
hores; tenir el passaport europeu d’animals de companyia
i portar la documentació del gos d’assistència.
També, però, tenen drets. En els transports públics, les
persones amb gos d’assistència tenen preferència d’ús i reserva de seient per a persones amb discapacitat. El gos ha
d’anar a terra, als peus de la persona usuària o al seu costat. També tenen preferència de reserva de llitera inferior,
tot i que han de comunicar-ho en fer la reserva del bitllet.
En els taxis poden anar-hi com a màxim dues persones
usuàries de gos d’assistència, i en la resta de transports, el

nombre es limita segons la capacitat del vehicle. El gos no
compta com a passatger i no ha de pagar bitllet.
Amb el gos d’assistència es pot accedir a qualsevol establiment o espai d’atenció d’ús públic: espais recreatius i
d’espectacles, centres d’esbarjo i temps lliure, centres i espais de serveis socials; instal·lacions esportives i piscines –
però no a l’aigua– centres oficials, inclosos els edificis judicials, d’ensenyament i sanitaris; despatxos i oficines de
qualsevol professió, centres religiosos, museus i locals d’atenció al públic; hotels, albergs, càmpings, parcs aquàtics
i d’atraccions, balnearis o zoològics; platges, rius, llacs i als
espais naturals de protecció especial, tot i tenir prohibit
l’accés amb gossos. A més, la persona usuària de gos d’assistènica té dret a accedir acompanyada del seu gos a tots
els espais on realitza la seva tasca professional com qualsevol altra persona treballadora. La persona té dret a mantenir el gos al seu costat en tot moment i no pot ser
discriminada en els processos de selecció ni en la seva
tasca professional.
També hi ha limitacions: el gos d’assistència no pot entrar en aquests espais quan presenta senyals clars de malaltia o manca d’higiene, és un perill per a l’usuari o per a
altres persones, ha perdut temporalment la condició de gos
d’assistència o no va identificat amb els distintius oficials.
Tampoc poden accedir a les zones de manipulació d’aliments, als espais on es fan cures o tractaments d’urgències
o a l’aigua de les piscines. L’accés dels gossos d’assistència
a l’aigua i la sorra de les platges o altres superfícies d’aigua
depèn de l’ordenança municipal d’animals de companyia.
La Generalitat, a través del Departament d’Acció Social
i Ciutadania, podrà donar ajudes econòmiques a les persones amb discapacitat usuàries de gossos d’assistència
per a la creació, el manteniment i el seguiment anual de la
unitat de vinculació. També podrà sancionar en el cas de
conductes inadequades. Les multes oscil·len entre els 300
i els 9.000 euros.

Programa de vacances de Teb Lleure Vallès
Hi ha sortides a Saragossa, València i
Mallorca a partir del mes de febrer

Com cada any Teb Lleure Vallès ha posat en marxa el programa VacanCET, un programa de vacances destinat a
aquelles persones amb discapacitat intel·lecutal que no
poden gaudir de les seves vacances en les èpoques tradicionals. Per això enguany ofereix tres viatges als mesos de
febrer, març i maig. Per altra banda, enguany han posat en
marxa el programa Activa't, un programa de vacances durant les èpoques tradicionals. El primer viatge es durà a
terme durant la Setmana Santa i serà un creuer pel Mediterrani. La participació en el programa VacanCET no exclou la participació al programa Activa't.
El programa de vacances és el següent:
Viatge a Saragossa, del 13 al 18 de febrer. El dia 14 excursió amb guia al monestir de Piedra i Nuevalos, i el 15,
visita guiada per Saragossa. El dia 16, excursió amb guia a
Alquèzar. Preu: 697 euros (398 amb subveció de l’Imserso).
Viatge a València, del 20 al 25 de març. Visita a la ciutat de les arts i les ciències, al museu del gremi d’artistes fa-

llers i al casc antic. Preu: 680 euros (379 amb subveció de
l’Imserso).
Creuer de Setmana Santa, del 21 al 25 d’abril, amb sortida de Barcelona en direcció a Villefranche. Al vespre, sortida a Palma de Mallorca. El vaixell té rocòdrom, jacuzzis,
discoteca, diversos restaurants i bars, teatre, pista de patinatge sobre gel, simulador de surf, cinema, minigolf i gimnàs. Preu: 695 euros. S’assignaran les places per rigorós
ordre d’inscripció. Es poden fer mitjançant el correu electrònic teblleurevalles@hotmail.com o el telèfon al 93 725
97 73 (de 16.30 a 19.30h). S’ha de facilitar un número de telèfon, un correu electrònic, nom i cognoms i el DNI.
Viatge a Mallorca, de l’1 al 6 de maig. Viatge en vaixell. Visita a la catedral, el casc antic de Mallora i la platja.
Preu: 680 euros (379 amb subveció de l’Imserso).
Per a qualsevol consulta els interessats es poden posar
en contacte amb l’organtizació mitjançant el correu electrònic a teblleurevalles@hotmail.com o bé per telèfon al 93
725 97 73 de 16 a 19.30h.

Convocat el Premi CERMI Discapacitat i drets humans
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI) ha convocat la tercera edició del
Premi CERMI Discapacitat i Drets Humans 2010, amb l'objectiu de reconèixer aquells estudis o treballs d'investigació
sobre la concepció de la discapacitat com a qüestió de drets
humans i com a realitat personal i social enriquidora.
L'objectiu d'aquest premi, dotat amb 3.000 euros, és distingir aquelles investigacions científiques en l'àmbit de la
Teoria Política, el Dret, la Filosofia, la Sociologia, l'Economia i altres branques del coneixement, així com estudis
multidisciplinaris, que suposin una aportació meritòria a
la consideració de la discapacitat com una dimensió dels
drets humans i de les persones amb discapacitat com a ciu-

tadans de ple dret. Així, podran presentar les seves candidatures les persones físiques o jurídiques que aportin treballs originals i inèdits, presentats en llengua espanyola i
en format accessible, entre altres característiques.
Les candidatures hauran de ser remeses abans del 15 de
febrer de 2011, juntament amb un escrit justificatiu i un treball de recerca, en suport electrònic i paper, a la Secretaria
Tècnica del Premi, ubicada al carrer de Recoletos de Madrid.
El jurat emetrà la decisió del III Premi CERMI 'Discapacitat i Drets Humans', abans del dia 15 de maig de 2011,
que es farà pública prèvia notificació al guanyador o guanyadors.

Curs sobre la gestió del canvi

El curs, en el qual va participar l’equip tècnic i la junta de
l’associació, es va celebrar a
mitjans de desembre a la seu
del carrer Montsec.

Per a ASEM Catalunya també és molt important la formació. Per aquest motiu a mitjans del mes de desembre els
membres de la junta directiva i de l’equip tècnic de l’entitat van participar en el curs Gestió del Canvi que va impartir Katrina Rodríguez, del Centro Trinidad de
Barcelona.
El curs es va iniciar amb la definició del canvi, com ha
de passar per la transformació de la pròpia persona i les
pors que genera, per posteriorment tractar les diferents es-

L’assemblea
ordinària se
celebrarà al
mes d’abril

tructures de les organitzacions, que en el cas d’ASEM Catalunya s’aproparia a la democràtica, on hi ha professionals que hi col·laboren entre ells sense jerarquies marcades
en excès. La part més pràctica es va centrar en detectar els
punts forts i febles, les amenaces i oportunitats de l’associació, el que es coneix com anàlisi DAFO, i pensar cap a
quin camí s’ha d’enfocar el pla d’acció a dur a terme per
aconseguir l’excel·lència en el dia a dia d’ASEM Catalunya.

L’assemblea ordinària d’ASEM Catalunya se celebrarà el
pròxim mes d’abril. Aquest és el principal acte participatiu
de l’associació, en el qual tots els socis poden dir la seva i
fer propostes, motiu pel qual és molt important la vostra assistència.
Com és habitual s’aprovaran els comptes de l’entitat, el
Pla d’Actuació per a l’any 2011 –que inclou tots els projectes
que es desenvoluparan– i la memòria d’activitats del 2010,
entre d’altres punts. Properament us enviarem una carta i
correus electrònics convocant-vos a l’assemblea anual, en la
qual s’informarà del lloc i de l’hora exacta. Us hi esperem!

ASEM Catalunya celebra el Nadal
Enguany, amb un dinar a l’Hotel Catalonia Berna de Barcelona

Moment del dinar de Nadal del passat 11 de desembre, celebrat a l’Hotel Catalonia Berna de Barcelona.

Com cada any, ASEM Catalunya va organitzar a mitjans del desembre un dinar amb els socis per celebrar
l’arribada del Nadal. Això sí, aquesta vegada la ubicació va ser diferent a la d’altres edicions. El lloc escollit va
ser l’Hotel Catalonia Berna, de 4 estrelles, que va oferir
a la quarantena de comensals un menú format per sopa
de rap al safrà amb arròs Basmatic i ceba; rellom ibèric
sobre col al bacon, compota de fruits secs i salsa de pistatxo i, com a postres, trufa de xocolata i cointreau, torrons i neules.
En el moment de l’entrada l’associació va lliurar als
assistents una nadala, elaborada per membres de l’associació, amb la típica felicitació i un número que servia
per entrar en el sorteig d’una panera. Els guanyadors
van ser Puri i José Antonio, socis veïns de Viladecans.
La vetllada va acabar amb una activitat en la qual els
presents van haver d’expressar la seva gratitud i estima
amb paraules, frases i gestos, que es poden veure en el
muntatge de la pàgina següent.

Puri recollida la panera que va guanyar en el sorteig celebrat.

Alexandra Panayotou, amb la gimnàstica
L’atleta Alexandra Panayotou continua al costat
d’ASEM Catalunya. El passat mes de novembre va
visitar el grup de gimnàstica de manteniment de
l’associació, que fa classe els dimarts i dijous al poliesportiu Ignasi Iglesias del barri de Sant Adreu
de Barcelona. L’atleta va participar de forma activa
en la sessió.
Alexandra Panayotou
manté la seva col·laboració
amb ASEM Catalunya
a través de la venda de
samarretes del desafiament
Ultra Pyrene. Es poden
aconseguir a un preu de
15 euros a la seu de l’entitat
o a través de la pàgina
www.alexandrapanayotou.com.
Tots els beneficis aniran a parar a l’associació.

Alexandra, al centre, amb els membres del grup de gimnàstica de l’entitat.

ASEM Catalunya visita el Camp Nou

El día 23 de octubre se organizó una salida al museo del
Barça. Mientras esperábamos a los que venían en el autobús de ASEM, los demás socios tuvimos la oportunidad
de hacernos fotos con varios jugadores del equipo de baloncesto del Barcelona.
Al entrar en el museo, nos dividieron en dos grupos:
por un lado los que iban en silla de ruedas y por otro, los
que podíamos caminar, y creo que ésto no está bien, porque es un sitio con mucho dinero y deberían estar adaptados todos los lugares de allí. Pero sólo había algunos, y eso
no me gustó. Después, estuvimos viendo varias cosas que
me gustaron mucho, como todas las copas excepto las últimas seis, las camisetas antiguas, las botas de oro de
Messi, el campo, etc...
También vimos los vestuarios de los visitantes, ya que
el de los jugadores no se podía visitar porque había objetos personales de los jugadores. Vimos las emisoras de
radio donde se ponen a retrasmitir los partidos. Cuando
íbamos a ver el campo, desde cerca, bajando las escaleras
que dan acceso al campo, sonó el himno del Barça.
Me imaginé cuando en la tele dan las imágenes de
cuando salen al campo los jugadores y en aquel momento

sonó el himno del Barça. Me emocioné pensando en ello,
el campo lleno de gente aplaudiendo a los jugadores del
equipo.
La verdad es que al entrar al campo y ver los banquillos
del rival y el de ellos mismos, se me puso la piel de gallina.
Lo mejor fue que pude sentarme un ratito en el banquillo y las imágenes de los partidos que vemos por la tele
fueron pasando una a una por mi cabeza (Guardiola, Villa,
Piqué, Xavi….)
Las órdenes desde el banquillo, los jugadores jugando a
futbol en aquel inmenso campo de césped verde. En ese
momento me sentí un poco como Guardiola, pero la vida
sigue y toca vivir la realidad. Y al mirar alrededor del
campo, volví a ver a todo el grupo de ASEM, y en fin, tuvimos que seguir el recorrido y volvimos a juntarnos
todos.
Nos pudimos hacer fotos en el autobús que hay a la salida del estadio, y luego pensé que aquel grupo de personas era mi verdadero equipo.
Sara García.
11 años.

Trànsit Art, a la Festa de Tardor Ribermúsica’10
El grup de teatre d’ASEM Catalunya,
Trànsit Art, va participar en la 15ena
edició de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica’10, el passat 16 d’octubre. Van
portar a l’escenari del Casal de Barri
Pou de la Figuera (Sant Pere més baix,
70-72, Barcelona) l’obra Babas de mariposa. Hi van actuar Myriam García, Ana
Jornet, Pedro Borràs, Francisca Hernández, Yuchen Tai, Assumpta Riera,
Montse Castilla, Mª Carmen Alonso, Mª
Carmen Castillo, Erlinda Rodrigo,
David Mulero, Laia Armingol i Rosa
María Bernabeu, acompanyats a la música per Martí Ruiz i per Rosa María
Bernabeu en l’acció plàstica. Tot, sota la
direcció de Natalia Jiménez.

Trànsit Art va representar Babas de mariposa el passat 16 d’octubre.

Productos de apoyo y
adaptaciones del hogar
Por Aranza Cobo, terapeuta ocupacional

Centros SIRIUS
Sirius Barcelona
C/Calàbria, 147. 08015.
Tlf: 934838418 y 900300500
icas_sirius.benestar@gencat.cat
Sirius Aremi (Lleida)
C/Mestre Tonet, s/n. CP 25003
Telf: 973264644
annarosell@aremi.info

Los productos de apoyo –antes conocidos como Ayudas
Técnicas– son utensilios, adaptaciones, producto de la tecnología que se utilizan para suplir movimientos o ayudar
en las limitaciones funcionales de las personas con discapacidad. Se trata de "herramientas para vivir" empleadas
por quienes de un modo u otro encuentran dificultades a
la hora de desenvolverse pues su autonomía e independencia está afectada.
Las ayudas técnicas no te diferencian de aquellas personas que son independientes sino que te acercan a la
igualdad pues a través de su correcto uso tú también vas
a poder realizar aquello que te propones y que sin la ayuda
técnica no podrías hacer marcándose, así pues, la diferencia. Debemos romper con esa idea y prejuicio de que las
ayudas técnicas hacen que se note más que tenemos dificultades. Con su uso somos tan funcionales como otros y
podemos llegar a la meta establecida, ya sea una actividad
de la vida diaria o laboral o de ocio.

Centre Sirius Osona (Vic)
C/Sagrada Familia, nº5. CP 08500.
Telf: 938863342
sirius-osona@vic.es

¿Qué es la Adaptación Funcional de la Vivienda?
El propósito de una adaptación de la vivienda es modificar los entornos discapacitantes para restablecer o permitir la vida independiente, la privacidad, confianza y
dignidad de las personas y sus familias. No es, por tanto,
realizar obras, dotar de equipamientos o modificar una vivienda, sino proveer una solución individualizada a los
problemas de las personas que experimentan un entorno
que las incapacita.
¡Tú nunca te has de adaptar a tu casa, sino al contrario,
tu casa se ha de adaptar a ti! La casa propia es aquel lugar
donde toda persona debería encontrarse más cómodo, seguro e independiente. “No permitas que tu casa te eche”
debido al desarrollo y evolución de tu enfermedad. Hay
miles de soluciones y de adaptaciones de todos los precios
y además, hay Ayudas Económicas.
Toda persona que necesite una Ayuda Técnica o una
Adaptación en la Vivienda tendrá que trabajar activamente con un terapeuta ocupacional y con su familia. Es
muy importante que todo el mundo esté super contento y
que sepa utilizarlo correctamente porque de esta manera
se usará y se hará la función correctamente. Así, la persona
que lo necesita estará motivada a utilizarlo y la familia, a
promover su uso. Si lo pensamos bien, todos estos pro-

ductos dan una ayuda y descarga enorme al cuidador pues
hacen su vida más fácil consiguiendo una mejor calidad
de vida y satisfacción familiar. Ahora… ¿cuántos de estos
productos tenéis en el armario? Yo os invito a que los saquéis y me llaméis pues os puedo ayudar a usarlos bien y
en las situaciones en las que se necesitan.
En Catalunya contamos con los Centros Sirius, que son
los Centros de Autonomía Personal, de asesoramiento y
de consejo gratuito donde podéis ir cuando queráis. Lo llevan Terapeutas Ocupacionales. Éstos os pueden enseñar
diferentes modelos de lo que necesitáis e incluso os los podéis llevar a casa unos días a probarlos. También cuentan
con arquitectos, que asesoran en el caso de la adaptación
del hogar a nivel de estructura de la vivienda. Desde la entidad también os podemos ayudar a encontrar aquellas
ayudas técnicas que necesitéis a través de nuestras redes
sociales con las ortopedias con las que trabajamos.
Por último, me gustaría recordaros que en ASEM Catalunya tenemos un Banco de Ayudas Técnicas. Desafortunadamente es muy pequeño y me gustaría pediros vuestra
participación en el mismo, a través de donaciones de aquellas ayudas técnicas que no uséis o que no os gusten con el
fin de que otro socio se pueda beneficiar de ellas.

Centre d'Autonomia Personal Sirius de Reus (Tarragona)
C/Dr Ferran, 33-35, 1ero. CP
43202. Telf: 977327093
siriusbc@fundaciokramp.org
Sirius-MIFAS (Girona)
C/Empúries, nº31. CP 17005
mifas@mifas.cat
Telf: 972234502

Ayudas técnicas y adaptación a la vivienda
Dónde ir
Valida sin barreras
Polígono Industrial Montfullà. C. Can Culebra, s/n. 17162. Bescanó. Girona
Tel. 902 400 111. info@validasinbarreras.com. www.validasinbarreras.com
Assessorament i mobilitat
Marqués de Monistrol local 3. 08980. Sant Feliu de Llobregat. Barcelona.
info@assessoramentimobilitat.com. www.assessoramentimobilitat.com.
Quvitec Centre d’Ajudes Tècniques, SL
C/ Gran de Sant Andreu, nº 505, local. 08030. Barcelona. Tel. 93.211.83.76.
quvitec@gmail.com. www.quvitec.com
Aparells Ortopèdics Curto, SL
Avda. Príncep d'Astúries, 22. 08012. Barcelona.
Tel. 93.218.51.05 www.ortopediacurto.com

Ortogrami Cosulta de Ortopedia y Ayudas Técnicas
C/Montserrat, 30. 08292. Esparraguera. Barcelona.
Telfs. 93.777.93.17, 93.770.89.32 o 661.84.81.00. www.ortogrami.com
Ortopedia Guzmán
Carrer María Barrientos, 7-9. Les Corts , 08028 , Barcelona.
Tlfn 93.411.15.96. www.ortopediaguzman.com
Instituto Técnico Ortopédico
Enric Granados, 114 Bajos. 08008. Barcelona
Tel. 93 368 42 15, 93 217 74 20. aortin@itosa.com Fax. 93 368 42 12.

Ortopedia Flama de Vida.
Montseny, 24-26, local. 08360. Canet de Mar.
Teléfono 93.795.48.11. Fax 93.795.69.83. www.flamavediva.com.
Karinter S.L.,
Ramon Turró, 5-9 Local 4. Barcelona. 08005.
Tel. 93 221 19 17 · Fax 93 221 18 72 · info@karinter.com

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA
Nom........................................................................................................ Adreça ..................................................................................................................
Població.................................................................................................. Codi Postal ..........................................................................................................
Província................................................................................................ Telèfons ................................................................................................................
Desitjo col·laborar amb una quota anual de: ...................................................................................................................................................................
Mitjançant un rebut cada: ...................................................................................................................................................................................................
3 mesos
6 mesos
1 any
El meu número de compte bancari és ..............................................................................................................................................................................
Firma:

Envieu aquesta butlleta per correu a ASEM Catalunya. Associació Catalana de Malalties Neuromusculars. c/Montsec 20-22. 08030.
Barcelona. Si voleu fer alguna col·laboració a part, el número de compte és: 2100-0383-95-0200161850

Associació Catalana
de Malalties Neuromusculars
C/ Montsec, 20-22 - 08030 Barcelona
Tel. 93 274 49 83 - Fax 93 274 49 83
asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com

