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L’EDITORIAL

Juan José Moro
President d’ASEM
Catalunya
Un nuevo año comienza con la intención de seguir ofreciendo los servicios que ayudan a mejorar la calidad de
vida de nuestros socios y familiares y a la vez a la sociedad en general.
El 2011, fue un año difícil en general y ASEM Catalunya logró salvarlo gracias al empeño de todas las personas que incidimos en la gestión de la entidad.
En los 28 años de historia de ASEM Catalunya han
sido muchas las personas que han contribuido de una
u otra manera a que seamos una entidad con prestigio,
y desde aquí quiero en nombre mío y de la Junta de Gobierno hacer un reconocimiento a esa labor, y de una
manera muy especial a todas las personas que no están
ya con nosotros y que a pesar de las dificultades pudieron aportar su grano de arena.
En los momentos difíciles que ha habido y en los que
se prevé que habrá este año 2012 yo intento sacar de
todos ellos lo mejor que me han aportado y me crezco
para que ASEM Catalunya siga siendo la entidad de
todas las personas con enfermedad neuromuscular y
sus allegados.
Soy consciente de las dificultades. Nuestra principal
fuente de ingresos son las subvenciones públicas que
se van recortando más y más, las aportaciones privadas son escasas y presumo que este año más. Nuestro
colectivo está compuesto principalmente por personas
que a la dificultad de la enfermedad, hay que añadir la
laboral, la social; por lo tanto la precariedad será mayor.
Ante estas dificultades, hago un llamamiento a todas
las personas que conocen nuestra entidad para que
aporten ideas y colaboren de la manera que puedan. El
Equipo Gestor y la Junta de Gobierno necesitan ese empujón. Estoy convencido que entre todos conseguiremos que ASEM Catalunya siga aportando la mejor
calidad de vida a toda la sociedad en general.

Es lliuren els primers premis
Fem Pinya d’ASEM Catalunya

La Casa del Mar de Barcelona va acollir el 19 de novembre
l’acte, multitudinari i emotiu, que s’emmarcava en el Dia
de les Persones amb Malaltia Neuromuscular

Més de 160 persones es van aplegar,
el dissabte 19 de novembre, a la Casa
del Mar de Barcelona per assistir al
lliurament dels primers Premis Fem
Pinya, que ASEM Catalunya va organitzar en el marc de la celebració del
15 de novembre, Dia de les Persones
amb Malaltia Neuromuscular. Va ser
un acte multitudinari i molt emotiu,
l'objectiu del qual era reconèixer els
socis, familiars i professionals relacionats amb l'associació.
Els guardonats són:
Premi de Reconeixement: Alexandra
Panayotou, una atleta que ha contribuït a consolidar i normalitzar la presència social d’ASEM Catalunya.
Premi a la Participació: Marta Castro, per la seva contribució en la creació de la imatge corporativa
d’ASEM Catalunya.
Premi a la Col·laboració: Família
Gómez Garcia, per la seva predisposició i disponibilitat a col·laborar amb
l’entitat en tot allò que se’ls proposa.

A més, es va concedir una menció
especial, in memoriam, a Nacho Ulzurrún, una persona vitalista, sempre
amb ganes de fer coses i amb molta
iniciativa, que ha aconseguit tenir un
lloc perpetu en el record de l’associació.
També es va acordar concedir una
menció especial al col·lectiu dels fisioterapeutes, per la seva humanitat,
dedicació, generositat, paciència i entrega en el seu treball amb els socis.

Premi Reconeixement: Alexandra Panayotou.

Menció especial: Nacho Ulzurrún.

Premi Participació: Marta Castro (va re- Premi Col·laboració: va recaure sobre la família
collir el premi Anna Rovira).
Gómez García.

Va ser un acte molt emotiu

L’actuació del tenor Jordi Gràcia va emocionar el públic assistent.

La primera Gala de Premis Fem Pinya va ser amenitzada
pel grup de teatre de l'associació, Transit-Art, des de la presentació de l’acte, amb Pedro XXX, fins a diverses intervencions que representaven la col·laboració, la participació
i el reconeixement.
L’acte també va comptar amb l’actuació del tenor Jordi
Gràcia, que va interpretar cinc peces: E Luceran le Stelle
(Tosca), Una Furtiva Lacrima (L’elisir d’amore), Parmi
Veder le Lacrime (Rigoletto); Che Gelida Manina (La Bòheme) i Nessum Dorma (Turandot).

‘Tu eres la fuerza que nos impulsa’
La celebració del Dia de les Persones amb Malaltia Neuromuscular es va posar en marxa el 15 de novembre. Va
ser un acte organitzat per ASEM Catalunya en el qual van
estar presents socis de l’entitat i diferents representants polítics del districte de Sant Andreu. A més de la inauguració
de l'exposició d'art, amb obres de Florencio Marín, Carles
Farré, Juana Vidal, Rosa Farré, Montserrat Segarra, José
María Angulo, María Ángeles Benito i Ana María Arcos,
es van lliurar els premis Tú eres la fuerza que nos impulsa,
organitzats per la Federació ASEM. José María Angulo,

soci i membre de la junta directiva d'ASEM Catalunya, ha
rebut el segon premi, amb la imatge “Fuente”, amb la qual
vol denunciar la manca d'accessibilitat que hi ha en molts
dels equipaments públics, que dificulta o impossibilita el
seu ús per les persones amb mobilitat reduïda. El primer
premi ha estat per a Alejandro Pérez Gabarró, també de
Barcelona, amb la seva fotografia titulada "Pintando I". En
aquesta imatge podem veure com un artista, amb una malaltia neuromuscular, utilitza la pintura com a hobby però
també i sobretot com a motiu de superació personal. El tercer premi ha recaigut sobre Gregorio Gil Rivas, de Astillero (Cantàbria), amb "La mano que mece tus impulsos".
En aquesta imatge, l'autor destaca el valor de la família i
podem veure com dues generacions gaudeixen d'un dia al
parc.
Els premis van ser lliurats per Josep Vilà, conseller de
cooperació i solidaritat del districte de Sant Andreu, i Juan
José Moro, president d’ASEM Catalunya. L'entitat va estrenar el nou local de l'antiga fàbrica Fabra i Coats amb
una exposició d'obres realitzades per socis, que es va poder
visitar al llarg de tota la setmana. També es va llegir el manifest del 15 de novembre.

Es va celebrar el darrer
comitè d’experts de l’any
Dos dies més tard de la inauguració de l’exposició es
va celebrar la darrera sessió de l’any del comitè d’experts d’ASEM Catalunya. S’hi van tractar diversos
temes; un d’ells va ser el registre de pacients, sobre el
qual ASEM Catalunya recomana als socis que s’informin quan signin el consentiment informat (les seves finalitats de diagnòstic, d’investigació i de seguiment).
També es va treballar el document presentat per la gerent de l’associació, María Ramos, sobre l’associació
com a Centre de Referència d’Atenció Psicosocial per
a les persones afectades per una malaltia neuromuscular.

Alguns dels moments de la celebració del 15-N

Florencio Marín cedeix un quadre en
motiu de la Gala de Premis

Representa la idea
que tothom pot fer
allò que es proposi

Florencio Marín, al taller de pintura, elaborant la seva darrera obra.

Florencio Marín va començar a pintar l’any 1996, quan la
seva dona li va comprar unes pintures, i ja comptabilitza
gairebé una cinquantena de quadres. Un d’ells és el que ha
cedit a ASEM Catalunya en motiu de la Gala de Premis
Fem Pinya i, sota aquest lema, ha volgut representar com
tothom pot fer allò que es proposi, no només les persones
sense discapacitat, explica. “La pintura m’ha donat molta
vida. Abans m’estava sempre a casa i ara se’m passen tots

El grup d’informàtica
també hi ha col·laborat

Els alumnes del grup d’informàtica d’ASEM Catalunya també van col·laborar en la Gala de Premis
Fem Pinya. Van ser els encarregats d’elaborar el
Power Point que es va projectar durant la presentació
dels nominats i la proclamació dels guanyadors. Durant l’acte, a més, es van encarregar d’enregistrar
imatges per preparar també un vídeo commemoratiu
i recordar aquesta cita.

els dolors”, afegeix. Cada dia passa hores a un taller de
pintura de la plaça de Xandri, al barri de Sant Andreu (Barcelona), on assegura que és el “nen mimat”. D’ell, el seu
professor explica que té una gran voluntat per tirar endavant: “El que li falta a la gent normal a ell li sobra”, diu.
Florencio Marín ha participat en sis exposicions amb
obres que representen sobretot paisatges, però també pinta
bodegons, figures i quadres abstractes.

El quadre Mediterraneo, de Rosa
Ferré (a l’esquerra), es va exposar
entre el 8 i el 12 de desembre.

La sòcia d’ASEM Catalunya Rosa Ferré Ferrando va exposar entre el 8 i el 12 de desembre una de les seves obres
al Museu Louvre de Paris. La mostra estava organitzada
per la Société Générale des Beaux Arts i la pintura de Ferré
va ser seleccionada dins de la delegació artística espanyola
del Carrousel du Louvre.
Rosa Ferré Ferrando va néixer a Barcelona. Tot i tenir
una formació universitària científica mai ha deixat d’explorar el món artístic i, encara que en bona part és autodidacta, no ha deixat d’assistir a cursos especialitzats de
ceràmica, escultura i pintura. Va iniciar la seva carrera artística de jove amb figures i formes en fang i terracotes.
Després va explorar altres materials, formes i continguts,
com els tapissos artístics i complicats treballs de macramé.
També va explorar altres camps, com la pintura o les seves

creacions de guixos-pastel, combinant fang i acrílics, creant
una sèrie de quadres amb relleu de gran originalitat.
Tot i així, el desenvolupament més important és en figures de fang i bronzes, on ha aconseguit un major èxit i ha
exposat a diverses galeries d’arreu del món. Darrerament
ha explorat una nova faceta creativa desenvolupant quadres abstractes de gran sensibilitat. Cal destacar la presència de les seves obres en exposicions de renom
internacional, com Art en Capital, celebrada al Grand Palais de París (França), entre d'altres. Ferré també ha rebut
diversos premis internacionals, com l'Excellent work Prize
(2005 i 2006) de la International Art Exchange Exhibition
KOBE (Japó). El setembre del 2009 també va aconseguir el
primer premi dins la modalitat de pintura abstracta en el
Salon Internacional Du Val d’Or, Meillant (França).

Quadres abstractes a Can Ruti

Anna Maria Arcos Paredes, una sòcia d’ASEM Catalunya veïna de Badalona, ha exposat alguns dels seus quadres durant les festes nadalenques a
l’Hospital Can Ruti. Es tracta de quadres abstractes fets a ordinador amb l’ajuda de la seva mare. “Amb aquesta exposició vull mostrar que qualsevol
persona amb dificultats, si té voluntat i il·lusió, pot aconseguir els seus objectius”, explica la jove, de 37 anys. Arcos va exposar per primera vegada
l’any 1994 al Centre Cívic de Can Cabanyes (Badalona) i el 2001 ho va fer al
Palau de Mar de Barcelona. Després de l'operació de traqueotomia, l'octubre
de 2002, ja no va poder seguir pintant però sí fer altres coses, com escriure
un llibre explicant les seves experiències, inventar mots encreuats, etc.

Detall d’un dels quadres que ha exposat Anna Maria Arcos a Can Ruti.

Calendari de grups socioterapèutics

El pasado mes de octubre, unos cuantos miembros de
Asem nos reunimos con el objetivo de crear un grupo
joven que pudiese servir como referencia para todas aquellas personas afectadas por una enfermedad neuromuscular. El objetivo principal es que todo el que quiera pueda
formar parte de un grupo y que de ahí puedan originarse
reuniones, algunas salidas u otras actividades diversas. Es
un elemento más que la asociación ofrece para todo aquel
que quiera participar, y que además de poder asistir a los

Nuevo Grupo Joven

grupos para poder hablar y compartir experiencias, también le apetezca formar parte de este grupo nuevo. Así,
como una de las creadoras del mismo, os animo a que forméis parte de él y que con las aportaciones y las ideas de
todos podamos ir creciendo poco a poco. ¡Cuantos más seamos mejor!
Marta Juncá Alcalá
Socia

Més de 740.000 persones ateses però encara 315.244 pendents de rebre una prestació o servei. Aquest és el balanç
de la Llei per a l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, que el 14 de gener passat va complir cinc anys. I l’aniversari ha arribat amb
polèmica o, almenys, amb dubtes sobre la viabilitat d’una
normativa que va néixer segurament massa ambiciosa.
Són diverses les persones i/o organismes que ja han posat
el crit al cel.
Un d’ells és el Comitè Espanyol de Representants de
Persones amb Discapacitat (Cermi), que demana que els
drets i èxits aconseguits pel col·lectiu dels discapacitats es
mantinguin "costi el que costi" durant el 2012 i no siguin
susceptibles de polítiques de reducció de la despesa i retallades. A principis de gener, el seu president, Luis Cayo,
assegurava que la norma hauria resultat "ideal" per a algunes persones amb discapacitat, però que no ho ha estat
"ni de lluny". Reconeixia que amb la llei les necessitats d'inclusió d'aquest col·lectiu estarien resoltes o en vies de resoldre però es lamentava que "s'atendria només al 20% i la
resta, el gran gruix, queda o quedarà fora d'aquesta norma
i dels seus dispositius d'atenció".
El president del Cermi apuntava, a més, que aquests últims mesos estaven sent "especialment alarmants" en el
procés d'implantació d'una norma, que, d'altra banda, assegura que "mai ha estat modèlica". "No només hi ha
temptacions, hi ha evidències de desitjar paralitzar o alentir una Llei que sempre ha estat en entredit", assegura.
Amb tot, afirma que es tracta d'una norma "positiva" per
a les persones amb discapacitat, tot i les "deficiències" del
model, i demana que als cinc anys de la seva aplicació, el
que correspon ara és "fer valorar el fet i plantejar les reformes i les revisions que la millorin".
Luis Cayo recorda que el sistema de dependència havia
de basar-se en un model de Seguretat Social, a fi justament
de "preservar la unitat i l'equitat en la seva implantació
sense greuges per raó de lloc de residència", però lamenta

que això no es fes així i ara la societat estigui "pagant les
conseqüències". No obstant això, afirma que s'està "a
temps" de redefinir el sistema i tornar a un de Seguretat
Social i que, per a això, "només falta voluntat".
Cayo no és l’únic que ha aixecat la veu en aquest sentit.
El president de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, ha manifestat que el Sistema Nacional de Dependència és com "un gran avió, que
ha de pilotar la nova ministra, Ana Mato, amb 17 motors
[les autonomies], alguns aturats, més de 740.000 passatgers i més de 315.000 en terra i amb bitllet". De fet, l’Observatori Estatal de Dependència, que avalua les dades
d’aplicació de la Llei, ha fet públiques recentment les notes
de les comunitats autònomes pel que fa al desenvolupament de la Llei; si bé Catalunya està a la part mitjana del
rànquing amb 6,5 punts, suspenen Canàries, Comunitat
Valenciana, Astúries, Ceuta i Melilla i Madrid. "En la immensa majoria de les comunitats s'ha produït un alentiment i un estancament de la llei", assegura Ramírez.
Per la seva part, el president de la Federació d'Empresaris de la Dependència, José Alberto Echevarría, ha assenyalat que durant l'any que acaba de començar el Govern
té la tasca d'afrontar la sostenibilitat financera de la Llei de
Dependència perquè, segons adverteix, és "impossible realitzar inversions si no hi ha una seguretat en la continuïtat de les prestacions de serveis".
Les prestacions econòmiques per a cures en l'entorn familiar continuaven representant a finals de 2011 més de la
meitat del total de les concedides als dependents, per davant de les places en una residència, centre de dia o les
cures professionals. Aquest tema repercuteix negativament
en l'ocupació que la llei podria generar, així com en el sector de les residències de gent gran i persones amb discapacitat. Si bé és cert que la norma ha ajudat a crear al
voltant de 150.000 llocs de treball, s’estima que per cada
100.000 ajuts econòmics que es donen actualment, es generarien 30.000 nous llocs de treball.

Encara es pot sol·licitar la
targeta d’ASEM Catalunya

Acabem d’encetar un nou any, però no canviaran les condicions del conveni entre l’associació i CatalunyaCaixa. Els
socis que vulguin disposar d’avantatges financers i socials
a través de la targeta Master Card d’ASEM Catalunya encara hi són a temps de sol·licitar-la. La targeta inclou el logotip de l’entitat i és gratuïta. El 10% de la facturació global
que s’hagi fet a través de la targeta es destinarà a ASEM
Catalunya. Les persones interessades només s’han de presentar davant d’una oficina amb la targeta financera o un
certificat d’ASEM Catalunya conforme pertany al col·lec-

tiu, independentment de la documentació precisa per formalitzar les operacions.
Al tractar-se d’un carnet financer per al col·lectiu de les
persones afectades per una malaltia neuromuscular, CatalunyaCaixa elimina tots els costos, tant en quotes d’alta
com de manteniment durant tota la vida de la targeta (4
anys). La targeta es pot domiciliar en el compte personal
de CatalunyaCaixa de la persona sol·licitant, que podrà
gaudir, per exemple, de descomptes en entrades i espectacles com a client de CatalunyaCaixa.

Ejercicios de respiración II
Por Aranza Cobo
Terapeuta ocupacional

Como ya avanzábamos en el último número de la revista
Lligam, el ejercicio físico moderado es de gran importancia para las personas afectadas por alguna enfermedad
neuromuscular: el hacer alguna actividad física con frecuencia ayuda a mantenernos activos, ágiles, con un sistema cardiorrespiratorio sano. Todo esto genera la
producción de hormonas de la felicidad, las cuales nos
mantendrán en un estado de ánimo óptimo para ir superando las dificultades del día a día y además nos ayuda a
relacionarnos con otra gente creando relaciones sociales
que nos ayudan a evitar la soledad.
Después de la explicación del ejercicio de respiración en
acordeón y de la respiración abdominal (los dos realizados tumbado boca arriba o sentado con la espalda recta),
ahora explicamos el ejercicio de respiración profunda y
suspensión.
El ejercicio se realiza tumbado boca arriba o sentado con la
espalda recta. Las manos descansan sobre el regazo.

Etapa 1.
Inspiramos profundamente despacio contando hasta el
número seleccionado (que puede ser tres para principiantes, seis para intermedios y nueve para avanzados).
Expiramos despacio contando hasta el número seleccioHacer ésto cinco veces como mínimo.
Etapa 2.
Inspiramos profundamente despacio contando hasta el

número seleccionado (que puede ser tres para principiantes, seis para intermedios y nueve para avanzados).
Mantenemos la respiración contando el número seleccionado.
Expiramos despacio contando hasta el número seleccionado vaciando la caja torácica totalmente de aire.
Hacer ésto cinco veces como mínimo.

Etapa 3.
Inspiramos profundamente despacio contando hasta el
número seleccionado (que puede ser tres para principiantes, seis para intermedios y nueve para avanzados).
Expiramos despacio contando hasta el número seleccionado vaciando la caja torácica totalmente de aire.
Mantenemos la respiración contando el número seleccionado.
Hacer ésto cinco veces como mínimo.

Etapa 4.
Inspiramos profundamente despacio contando hasta el
número seleccionado (que puede ser tres para principiantes, seis para intermedios y nueve para avanzados).
Mantenemos la respiración contando al número seleccionado.
Expiramos despacio contando hasta el número seleccionado vaciando la caja torácica totalmente de aire.
Mantenemos la respiración contando al número seleccionado.
Hacer ésto cinco veces como mínimo.

“La rehabilitació no és una
Conxita Closa

Corporación Fisogestión
Els afectats per una malaltia neuromuscular ara gaudeixen del servei de fisioteràpia, un fet habitual però per al
qual ASEM Catalunya va haver de lluitar molt.
Des del 2006 la rehabilitació a domicili és universal a Catalunya per a tothom que la necessiti. Qualsevol malalt
neuromuscular diagnosticat té dret a fer una rehabilitació
mantinguda i continuada. Això té una sèrie de requisits,
sobretot el que diu que ha de venir demanada per un hospital de tercer nivell: ho pot demanar un metge de primària, un especialista de primària o un pneumòleg des d’un
hospital comarcal, però no serà continuada.

Què va portar a incorporar els malalts neuromusculars?
El malalt neuromuscular és evolutiu i es pot anar complicant, perquè pot tenir problemes respiratoris, contractures, fer retraccions... L’objectiu d’aquesta rehabilitació és
preventiu i es pretenen retardar al màxim totes les complicacions que puguis tenir, com que la pèrdua de capacitat de marxa es pugui allargar una mica amb fèrules i
ortesis, o si tinc un problema respiratori i mantinc la permeabilitat pulmonar tindré una qualitat de vida millor...
Es contempla prolongada i mantinguda en el temps per
anar evitant o retardant aquestes complicacions. Una atenció que, en principi, se suposa que es mantindrà.

Es tracta, doncs, d’una atenció específica per als malalts
neuromusculars.
L’atenció és la mateixa per a tothom. La diferència és que
el neuromuscular la té sempre. Per exemple, un malalt
amb Parkinson que em demana rehabilitació té l’atenció,
però en aquest cas es tracta d’un moment puntual; faré 12,
20 o 30 sessions, les que calgui. El malalt neuromuscular
amb gran discapacitat, com que anirà empitjorant o progressant, la mantinc en el temps, és un avantatge.
És tan avantatjós com necessari?
L’objectiu és guanyar en qualitat de vida, prevenir complicacions. És un complement més del tractament. Un malalt neuromuscular no fa rehabilitació perquè sí: un

diabètic s’ha de punxar insulina, un malalt neuromuscular
ha de fer els seus exercicis físics i la seva rehabilitació respiratòria. És com una pastilla o un aerosol. No és una prestació de luxe; és terapèutica i necessària per a la qualitat
de vida del pacient.

També és recomanable que els afectats segueixin algun
tipus de pauta des de casa pel que fa a exercicis físics?
Això sempre. La coresponsabilitat amb el malalt és bàsica;
nosaltres fem una rehabilitació un, dos o tres dies per setmana, o quatre, però el manteniment és responsabilitat del
malalt. És de sentit comú, el mateix malalt vol sentir-se bé,
té un professional al seu costat que l’orienta, que li fa la
part potser més complicada, però sense la coresponsabilitat del malalt no tires endavant, és imprescindible.

Ara s’obre la convocatòria del concurs per a la concessió
del servei de fisioteràpia.
Està previst que el concurs es convoqui a principis d’aquest any. Serà de quatre anys prorrogables a dos més, i
abans de maig ha de sortir per llei. De moment no se sap
res, però jo no crec que anem a pitjor. Sí que hi haurà una
retallada pel que fa a cartera de serveis, però no en el camp
neuromuscular, això és indubtable. Sí que s’està barallant
la possibilitat de si les patologies cròniques de baixa complexitat tindran la mateixa prestació o seran inferiors.
Treure-les serà difícil, però fer les coses diferent potser sí.
Ampliar les prestacions sembla també difícil.
Això sí que ens ho han dit: és impossible (riu). A més, en
el col·lectiu del que parlem, què vol dir ampliar? L’atenció
continuada significa que la tens quan la necessites: si un
malalt s’ha trencat o ha fet una exacerbació respiratòria, si
s’ha de fer una atenció més seguida es fa. Una atenció continuada significa que la tindràs sempre que la necessitis
durant tot l’any, no t’has de preocupar.

L’actual context econòmic també pot condicionar les empreses que, como Fisiogestión, es presentaran al concurs.

prestació de luxe sinó teràpia”

Això sempre. Es pot presentar qualsevol empresa, i si l’adjudicatària no vol oferir aquest servei l’associació tindrà
un problema tant amb l’empresa com amb el Servei Català
de la Salut. A vegades algunes empreses no reconeixen
aquesta atenció continuada, i serà l’associació la que haurà
de fer complir allò que la prestació et dóna. Té molta força
en aquest sentit, i més si és un dret que tens. Les associacions són molt escoltades i tenen molta força. Per això
estan, per protegir i vetllar per aquests col·lectius.

Vostè és membre del comitè d’experts de l’associació.
És un valor afegit molt lloable i diu molt de l’entitat en el
sentit que es preocupa realment d’estar al dia. I ens aporta
als professionals una visió que és real, perquè a vegades
els professionals de la medicina podem tenir la tendència
a veure les coses molt sesgades: el pacient en un moment
concret en un marc molt específic. Quan estàs a l’associació i es planteja tota la problemàtica real t’obres de mires,
perquè en aquesta vida tot és relatiu i hi ha moltes visions.
Crec que el comitè és bo per als professionals, perquè sortim de la visió científica i ens aporteu la visió real, i també
per a l’associació, perquè té un constant coneixement que
reverteix en els seus associats. Que ASEM Catalunya
s’hagi preocupat en aquest aspecte penso que és molt bo.

I cada vegada que hi vaig surto molt contenta, perquè
també contrastes opinions i veus que tot és relatiu.

Aquest valor afegit és important en el context actual.
És un moment dedicat per a tothom: per a les empreses
proveïdores, per als gerents dels hospitals, per a les associacions... estem en vaques molt flaques. Llavors ens toca
empobrir-nos a tots i treballar una mica més sense esperar
tant. Crec que serà així, tant de bo m’equivoqui.

I com veu la sanitat en un futur.
Crec que el sistema sanitari espanyol és el millor. No hi ha
cap país on sigui tan gratuït, equitatiu, universal, etc. En
aquests moments no ens ho podem permetre tant, o ens
ho podríem permetre sense abús. També és veritat que les
coses s’han de gestionar sempre bé, i potser ara ens hem
adonat que no ha estat així. Però amb la crisi crec que tot
es posarà al seu lloc; probablement hi ha hagut un abús en
moltes coses, tot era fantàstic, gratuït, i no passa res, i amb
la crisi s’ha de donar el que toca a qui pertoca, ni més ni
menys. Això, aquell qui ha abusat no ho entendrà mai,
pensarà que li retiren drets adquirits. Potser hem de tenir
els drets que ens pertoquen. I el que hem de tenir clar és
que tot el que es faci ara no tirarà enrere.

Se inician las sesiones
de Arteterapia en ASEM Catalunya
ASEM Catalunya inició en octubre de 2011 sesiones semanales e individuales de Arteterapia. Actualmente hay tres personas participando, las cuales se realizarán hasta junio de 2012. Son llevadas a
cabo por Alejandra Vicuña, alumna en prácticas del “Master en Arteterapia, Psicoterapia por el Arte y Formación Psicosocial”, que colabora en ASEM gracias a un convenio con la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona.
Para participar en estas sesiones no hace falta tener conocimientos
artísticos previos, ya que en ellas no se desarrollan conceptos estéticos ni técnicas plásticas, si no que la intención principal es usar el
arte como una herramienta que permita explorar nuestro mundo interno, de forma no directiva ni intrusiva. Se podría decir que el objetivo principal de este proyecto es ayudar en la medida de lo
posible a los usuarios a encontrar un espacio de contención para facilitar la expresión de las dificultades que conlleva el diagnóstico de
una enfermedad neuromuscular y la cotidianeidad de ella.

El Arteterapia es una práctica terapéutica relativamente reciente, a la cual tienen acceso profesionales del arte, la psicología, la pedagogía o la sanidad. Su utilización es muy
amplia en varios países europeos como Gran Bretaña, y
también en los Estados Unidos. En nuestro país, gracias a
los numerosos centros de prácticas, poco a poco empieza
a ser una disciplina cada vez más conocida.
La Asociación Profesional Española de Arteterapeutas
(ATe), http://www.arteterapia.org.es, define el Arteterapia en sus Estatutos como “una profesión de ámbito asistencial que se caracteriza por el uso de medios y de
procesos artísticos para ayudar a contener y a resolver los
conflictos emocionales y psicológicos de las personas”. En
Arteterapia, dice el mismo documento, “el proceso de creación artística y los objetos resultantes actúan como intermediarios en la relación terapéutica, y permiten que
determinados sentimientos o emociones conflictivas encuentren vías de expresión complementarias o alternativas a la palabra”.
La relación y el vínculo que se crea entre el terapeuta y
el paciente son muy importantes para poder acompañar a
este último en su proceso artístico y comprender aquello
que se está expresando. La creación de la obra artística, su
proceso y el trabajo posterior de reflexión nos pueden proporcionar valiosos elementos de cambio. El objetivo pues

es crear un espacio suficientemente seguro donde el paciente pueda expresarse libremente y donde las dificultades psicológicas y emocionales puedan ser contenidas y
trabajadas.
Objetivos

Los objetivos específicos podrían resumirse en los siguientes:
Facilitar al paciente la expresión de sus emociones y
conflictos.
Acompañarlo en este proceso para que las situaciones a
tratar puedan ser expresadas e integradas mediante el acto
creativo y la posterior reflexión sobre él.
Ayudarlo a contener sus emociones.
Facilitarle la utilización de nuevas formas de expresión
de la manera más equilibrada posible con su entorno.
Colaborar con el equipo del centro para una mayor
comprensión de las dificultades y de los recursos del paciente.

Por Alejandra Vicuña, alumna en prácticas del
máster en Arteterapia de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona

El Dinar de Nadal d’ASEM Catalunya
torna a aplegar desenes de persones

El dinar es va tornar a celebrar a l’Hotel Catalonia Berna de Barcelona.

Desenes de persones es van aplegar a l’Hotel Catalonia
Berna de Barcelona per celebrar amb ASEM Catalunya el
tradicional Dinar de Nadal. Va ser una trobada en la qual
no només es va poder gaudir d’un bon àpat sinó que
també va ser un espai en el qual es van poder intercanviar
impressions i experiències personals al llarg d’una molt
llarga estona, a més d’acomiadar oficialment l’any 2011. El
president, Juan José Moro, va ser l’encarregat de felicitar
les festes no només als presents sinó al conjunt d’ASEM

Tere González va guanyar el sorteig.

Catalunya i d’enviar els millors desitjos per a tothom en
un moment tan difícil com l’actual.
Enguany també va haver-hi un sorteig, però la panera
amb productes nadalencs de l’any passat es va substituir
per dues càmeres de fotografia digitals que la sort va voler
que s’endugués la sòcia Tere González.
En aquest primer número de la revista del 2012, ASEM
Catalunya us vol desitjar un molt bon any a tots els socis
de l’entitat i els seus familiars.

Aquest mes s’inicia un nou Apropa Cultura

La temporada 2011-2012 del programa socioeducatiu d’assistència a espectacles culturals
Apropa Cultura s’ha posat en marxa aquest mes de gener. S’ofereix la possibilitat d’assistir de
forma accessible a la programació habitual de música, teatre i dansa a aquelles persones en situació de desigualtat, discriminació, vulnerabilitat i en risc d’exclusió social. En total s’ofereixen
12.000 places repartides en més de 270 espectacles a un preu de tres euros, sempre que sigui un
grup de com a mínim cinc persones. L’oferta es pot conèixer cada trimestre a través del portal
web www.apropacultura.cat. També s’organitzen sessions informatives trimestrals prèvies als
períodes de sol·licituds a les diferents localitats participants.

Desitjos que es fan realitat

Conèixer un jugador del FC Barcelona, viatjar a Eurodisney, tenir un gos, passar una estona amb els Bombers... Fer
realitat la il·lusió d’un nen a vegades pot resultar difícil
però també és una de les coses més gratificants, i més quan
és el propi nen qui s’encarrega de fer-la realitat. La Fundació Ilusiones Make-A-Wish Spain treballa des de fa més
de deu anys en aquest sentit: provoca la il·lusió en infants
amb malalties greus enriquint les seves vides a través d’experiències personals d’esperança, força i alegria. I alguns
socis d’ASEM Catalunya ho han viscut; és el cas d’Imma
Gómez Garcia, de Viladecans, que es va banyar amb dofins.
Poder participar-hi és fàcil: el nen (que ha de tenir entre
3 i 18 anys i estar afectat per una malaltia greu), els pares
o el professional de la medicina que el tracti s’han de posar
en contacte amb la Fundació (o prèviament amb l’associació). L’infant ha de ser capaç d’identificar la seva pròpia
il·lusió i, un cop confirmada la idoneïtat, l’equip Ilusiones
es posa a treballar; però el nen també: és ell qui l’ha d’aconseguir, amb l’ajuda de tot un equip de persones. L’objectiu principal és proporcionar al nen i a la seva família
una experiència inoblidable, per a la qual és essencial la
seva implicació i esforç.

La il·lusió no pot faltar
La Fundació Ilusiones parteix de la base que un nen sense
il·lusió no és pròpiament un nen, i que pel fet d’estar malalt no deixes mai de ser-ho. Als més petits, si no se’ls tracta
com a infants, perden la il·lusió, un sentiment que no pot
faltar al llarg de la malaltia.

Els valors de la fundació són el profund respecte, l’admiració i el compromís per cadascun dels beneficiaris com
a conductors de tota acció; la necessària confiança en el cos
mèdic i assistencial responsable del beneficiari i la col·laboració i participació dels familiars, entre d’altres. I els beneficis són diversos: la contribució a que el nen malalt
pugui fer front a les adversitats de la vida, superar-les i
sortir-se’n fins i tot transformat o l’estímul a la confiança;
el compromís del nen i la seva família i el suport social a
partir de la creació d’una xarxa de treball solidari. De fet,
hi ha implicats 160 professionals de la medicina repartits
en 18 hospitals espanyols, 640 professionals del sector privat i més de 50 voluntaris compromesos amb la causa.
Des de la seva constitució, l’any 2009, l’obra social de la
fundació ha beneficiat més de 1.500 persones a través de
projectes individuals i a una mitjana de 652 anuals a través
de projectes col·lectius.
La seu de la Fundació Ilusiones a Barcelona està a Francesc Macià 8-9, 7è 2ª. Més informació a www.makeawishspain.org i al telèfon 93.445.37.00.

La Fundació Ilusiones fa
realitat els somnis de molts
nens però són ells, i les seves
famílies, els qui han de
treballar per aconseguir-los

Edgar Díaz Maroto,
amb el seu primer llibre.

“No m’atreveixo” és el títol del llibre que ha publicat
Edgar Díaz Maroto, un soci d’ASEM Catalunya veí de Molins de Rei que ha trobat en l’escriptura una manera d’expressar-se: “El llibre suposa una superació per a mi i una
forma d’expressar coses que no podria fer d’una altra manera”, explica.
El llibre està format per 35 poemes i 11 pensaments del
jove, de 23 anys. El títol prové del poema que va guanyar
un accèsit en la categoria d’Alumne amb necessitats educatives especials de secundària en els Jocs Florals de Barcelona 2009-2010, i que és el següent:
No m’atreveixo

“No m’atreveixo a mirar-me al mirall
Per no veure-m’hi reflectit.
Passo de llarg, dissimulant, ignorant-me.
No m’atreveixo a dir això és real
perquè desconfio del que sento.
A vegades no crec el que penso.
A vegades no crec en mi mateix.
Per això millor no dic, no expresso”.

A través d’una cinquantena de pàgines, Díaz Maroto parla
d’allò conegut i desconegut, de sentiments profunds, de
l’amor o l’amistat; reflexiona sobre l’univers, entre d’altres.
Tot, amb frescura, senzillesa, transparència i claredat.

Escrit en pocs mesos
Edgar Díaz Maroto està afectat per una Distròfia Muscular
de Duchenne. Va estudiar a l’Escola d’Educació Especial
Balmes II de Sant Boi de Llobregat. Va aprendre a llegir als
11 anys, gràcies al suport de la seva família, segons explica.
Durant el curs 2007-2008 es va començar a formar en un
Programa de Garantia Social Adaptat al CEE Pont del
Dragó, i allà va ser on va veure la possibilitat d’iniciar la
seva carrera com a escriptor i poeta. I dos anys després va
ser premiat als Jocs Florals Escolars de Barcelona.
Precisament la psicopedagoga del CEE Pont del Dragó
destaca d’Edgar Díaz Maroto com una persona a la qual li
agrada filosofar i amb moltes idees, a vegades difícils de
controlar i retenir, que sap el que pot arribar a ser a través
de l’escriptura. Actualment, no només està al centre ocupacional ACOSU de Molins de Rei sinó que també practica l’hoquei adaptat en l’associació Comkedem.

L’elevat cost de la discapacitat

El 90% de la població amb discapacitat greu està en
situació de pobresa moderada, el 56% en situació extrema

El cost de la discapacitat pot arribar a suposar el 77,2% de
la renda de la llar, segons Francisco Javier Braña Pi, investigador de la Universitat de Salamanca i autor d'un recent
treball que analitza la relació entre discapacitat i precarietat econòmica a Espanya. Les dades s'han extret de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) corresponent a l'any
2007, que recull informació dels nivells d'ingrés de la llar
així com de les característiques socials i demogràfiques
dels seus membres. Els investigadors han comptat amb
una mostra total de més de 28.000 persones adultes, de les
quals 2.700 presenten discapacitat i una mica més de 2.100
són considerades dependents.
Segons aquestes dades, el 90% de la població amb discapacitat greu està en una situació de pobresa moderada,
i el 56% en extrema. L'informe situa el cost de la discapacitat moderada –quan la limitació de l'activitat diària és
parcial– al voltant del 40% de la renda de la llar, mentre
que en el cas de persones amb discapacitat severa, aquest
cost s'eleva fins a l'entorn del 70%.
"Sense tenir en compte les correccions de la renda [les
despeses estimades de la discapacitat] la població amb discapacitat presenta una incidència, intensitat i severitat de
la pobresa substancialment més gran que la mitjana nacional", afirma Braña. I quan a més la renda total de les
llars s'ajusta per tenir en compte aquests costos, en el cas
de la discapacitat severa més del 90% entra dins del nivell
de pobresa moderada i el 56% en la pobresa extrema, afegeix. "Aquesta situació, a més, contribueix també a l'elevació de la pobresa total a Espanya, d'un 20% abans de
l'ajust de la renda a un 27% després", relata Braña.
Segons les dades de l'Enquesta sobre Condicions de
Vida, els costos addicionals de la discapacitat tenen efectes
més devastadors en la pobresa en el cas espanyol que en
altres països del nostre entorn o amb un nivell de desenvolupament similar al nostre. "En general, les nostres estimacions situen els costos de la discapacitat a Espanya per
sobre dels observats en altres països del nostre entorn o similar nivell de desenvolupament", alerta l'investigador.
"Amb aquest treball es pretén mostrar el molt que queda

per fer per anivellar a les persones discapacitades, és a dir,
eliminar les minusvalideses de guany i de conversió", afegeix Braña.

Diversos estudis
Des dels anys 70 del segle passat s'han realitzat estudis per
tractar d'estimar els costos de la discapacitat i poder fixar
amb això les ajudes públiques a les persones afectades,
com és el cas d'Austràlia, Estats Units, Irlanda i el Regne
Unit. Però ha estat ara quan, per primera vegada, s'han estimat els costos i l'impacte de la discapacitat sobre l'economia de les persones que la pateixen. S’assegura que hi
ha unes despeses extres associades a la discapacitat que
provenen de la major necessitat de béns que també consumeixen les persones no discapacitades (com la calefacció),
els béns específics relacionats amb la seva discapacitat
(com els bolquers) i la menor productivitat dels béns consumits.
En el recent informe s’afirma que a Espanya una persona discapacitada té menys ajudes que en els països en
què s'han fet estudis similars, excepte Estats Units. A partir d'aquesta anàlisi, els autors expliquen que per millorar
la situació caldria replantejar la política social i econòmica:
"La construcció de l'estat del benestar, tal i com mostra l'aplicació de la Llei de la Dependència, crea ocupació fins i
tot en temps de crisi tan aguda com la que patim".
Segons els autors, el 2050 a Espanya les persones de 65
i més anys representaran gairebé un terç de la població
total. Previsiblement, i tot i millores generals en la qualitat
de vida, aquest fenomen suposarà una major incidència de
la discapacitat i la dependència sobre la població total.

L’estudi, basat en l’Esquesta de
Condicions de Vida, conclou que
a Espanya una persona amb
discapacitat té poques ajudes

El Treball Social a ASEM Catalunya
Els professionals del treball social tenim les nostres pròpies històries laborals i acompanyem les entitats, i elles ens
acompanyen a nosaltres, un període de temps. El que perdura en el temps és la disciplina del Treball Social.
La metodologia emprada és donar una atenció integral
a la persona i a les famílies; el treball social de casos i de
grup a través del programa d’acollida i el programa de
grups socioterapèutics; el treball social comunitari amb la
divulgació de les malalties neuromusculars. I, alhora,
creant tots els projectes que vagin dirigits a millorar les
vides de les persones que viuen el seu dia a dia amb la realitat de la seva malaltia.
Els professionals a través de l’escolta activa de les persones afectades i dels nostres coneixements, podem continuar creant projectes encaminats a millorar els serveis de

persones amb necessitats específiques. Hem de treballar
plegats, només així podrem obtenir un treball de qualitat.
Tot això ho continuareu trobant a la nostra entitat, perquè està contemplat en els seus fins i objectius.
La nova incorporació del Treballador Social, en aquest
nou any, farà possible que tot aquest tipus d’atenció de la
qual parlem es pugui continuar donant des de l’associació.
Desitjo a tothom un any ple de pau interior per poder
gestionar millor les vostres vides.

ASSEGURANÇA DE VIDA: PROTECCIÓ FAMILIAR
Voleu deixar protegits els vostres fills quan vosaltres
falteu?
Podem oferir-vos la millor i la màxima
protecció posant-vos en contacte amb:

Neus Solà
Col·laboradora d’ASEM Catalunya
Agent d’assegurances nº CO46877887558J
e-mail: neus.catalanaoccident@gmail.com

Tlf: 677 977 830
Passeig de Gràcia, 4
08007. Barcelona.

Rosa Cusí i Ferret
Treballadora Social

Web social y redes sociales
Por Javier Andrés Aciar Serrano, educador social,
voluntario dinamizador de las redes sociales de ASEM Catalunya
Queremos compartir en primer lugar dos ideas que circulan cada vez más en nuestro entorno.
¿Qué se dice o qué se entiende cuando hablamos de red
social? ¿Y qué se entiende por redes sociales?

Cuando escuchamos hablar acerca de red social o web
social, se está hablando principalmente de un nuevo paradigma, de una nueva manera de hacer y entender Internet, del uso cotidiano que hacemos de la red. Quizás sea
más fácil pensarlo si hacemos memoria de nuestros primeros pasos en el uso de Internet... Aunque habrá que advertir que este proceso de memoria no es apto para
menores de 18 años. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya han nacido en el momento en que comenzaba a
extenderse el uso de Internet. Y esto nos convierte a los
mayores de edad en una nueva categoría que también está
muy usada. A los mayores de edad se nos llama immigrantes digitales, ya que hemos tenido que “emigrar” a
estos nuevos usos. El ejercicio de memoria que os pido no
es original. Hace poco Hotmail, una de las plataformas de
correo gratuita más famosas en el mundo, nos invitaba a
celebrar su cumpleaños recordando la evolución que
hemos sufrido en nuestro uso del correo electrónico. ¿Recordáis el uso que hacíamos hace diez años de Internet? Es
probable que muchas personas comenzaran por la creación de una cuenta de correo y poco más. Lo segundo más
común era acceder a alguna página de información. ¿Y
cuál es la diferencia con lo que hacemos actualmente? Las
páginas a las que accedíamos hasta no hace mucho eran
del tipo estático.
Alguna persona o grupos de personas o instituciones
“expertos” en un tema creaban una página y se convertían
en la fuente de información a la que nos remitíamos o nos
“llegábamos” para leerla, para informarnos. Digamos que
nosotros éramos “lectores”, habíamos cambiado el formato
papel por el electrónico; e, insisto, poco más... Aunque ya
habíamos ganado en comodidad y libre acceso...
El cambio no sutil se va a comenzar a producir, cuando
estas páginas, plataformas de Internet van a comenzar a
brindarnos la posibilidad de opinar, compartir información... Poco a poco y luego de manera veloz se pasa a una
relación bidireccional. Es decir, compartimos información.
Cada una de las personas se convierten en creadoras de

noticias, opiniones, información, etc. Es así como llegábamos a un nuevo modelo de Internet llamado 2.0. El espacio que tenemos en Internet ha dejado el viejo modelo
unidireccional en el que no podíamos participar y mucho
menos crear. La responsabilidad y creatividad del contenido en Internet es compartida. Somos todos y todas quienes “hacemos” Internet, y este cambio, insisto, no es
pequeño...
¿Y las redes sociales? Son así llamadas las plataformas
de Internet que han sido el medio para el cambio. Si mencionamos Twitter, Netlog, Facebook, Tuenti... Comenzaremos a pensar acerca de qué estamos hablando, pero
también tenemos que pensar en Youtube como red social
y los mismos blogs a los que tenemos la posibilidad de suscribirnos y convertirnos en seguidores... En sentido estricto
las plataformas (entre las más usadas en nuestro medio
está Facebook) son llamadas redes sociales cuando permiten establecer redes de intereses, amistad, grupos temáticos, etc. Se afirma que Internet ha cambiado nuestra
manera de comunicarnos, pero es también ahora el momento en que nosotr@s comencemos a cambiar Internet.
La fuerza del cambio pasa por las características propias
del medio: rapidez, posibilidad de estar en muchos sitios
distantes a la vez, mayor acceso a muchas fuentes, mayor
facilidad para la creación de materiales, etc. Pero esto es
sólo una parte, ya que es una herramienta, y como toda
herramienta depende de las manos/usos de las personas...
La Era del Compartir: Pensemos en nuestra realidad, la
incorporación de las ONGs, asociaciones, grupos de personas con discapacidad, a la web social y a las diferentes
redes sociales cada año van en aumento. Tenemos dos desafíos: por una parte desarrollar ese potencial y, por otra
parte, insistir en un tema pendiente: que las plataformas
de Internet desarrollen sistemas accesibles para todos. Una
crítica común es que existen aún barreras para la accesibilidad.
Ahí queda lanzado el desafío... ¿Seremos capaces de sumarnos al nuevo paradigma de una red social y sociable?
Algunos expertos hablan hoy no sólo de redes sociales sino
de redes sociables. La diferencia otra vez es sutil, sociable
porque nosotros nos hacemos responsables de comunicar,
crear contenidos, información y canales de comunicación
nuevos para “socializar” nuestras propuestas.

Facilitar a les persones amb diversitat funcional l'accés a
la informació i la interacció amb l'entorn és el principal objectiu de l’aplicació per a telèfons mòbils Special Qr
(SPQR), desenvolupada per la Fundació Orange i BJ Adaptaciones. El sistema permet accedir a la informació de manera personalitzada segons les necessitats de cada persona;
es descarrega gratuïtament d’Internet (www.specialqr.org)
i és compatible amb dispositius mòbils Android.
SPQR permet que un mateix codi QR ofereixi continguts en diversos canals diferents: pictogrames, fotos, vídeos, vídeos en Llengua de Signes, audio, etc. Per exemple,
en una aula d'integració, un professor podria crear un mateix codi QR que, associat a diferents canals al mòbil de
cada usuari amb diversitat, pot ser utilitzat per explicar un
conte en Llengua de Signes a una persona amb discapacitat auditiva, explicar oralment a una persona amb discapacitat visual o en pictogrames a una persona amb
autisme. Així, col·locant etiquetes de codis QR en l'entorn

de l'usuari, aquest sistema pot facilitar el reconeixement
d'objectes, l'ensenyament de lectoescriptura, constituir un
accés simplificat a la informació, potenciar l’autonomia i
comunicació o facilitar l'adaptació del lloc de treball. Es
converteix, en definitiva, en una autèntica brúixola apta
per a les necessitats de cada persona.
Un cop descarregada l'aplicació SPQR es pot treballar de
dues maneres: d'una banda, de manera remota, des de
qualsevol ordinador connectat a Internet, generant continguts i codis totalment personalitzats i privats, però
també accedint a una sèrie de continguts públics compartits a Internet, on es poden aportar continguts o bé usar els
ja creats i publicats per altres persones. D'altra banda,
també es pot treballar de forma local, en un ordinador
sense connexió, generant continguts i codis propis.
Tota la informació es troba a www.specialqr.org.

Trencant
barreres

L’empresa
d’ajudes tècniques
SOS Accesibilidad
obre el segon
punt de venda a
l’Hospital Parc
Taulí de Sabadell

Créixer en un moment de crisi com l’actual no és fàcil però
l’empresa SOS Accesibilidad ho ha aconseguit. Va néixer fa
uns quatre anys i des d’aquell moment no ha deixat de créixer i el juny va obrir el seu primer punt de venda directa: un
estand al centre comercial Baricentro (Barberà del Vallès,
Barcelona). I mig any després poden presumir d’obrir una
segona botiga a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, un nou habitacle amb un ambient amb característiques especifiques,
funcionals i d’organització que, a més, té connotacions d’enginyeria i tecnologia. Els seus promotors s’han proposat millorar la qualitat de vida de les persones amb necessitats
especials, i ofereixen un catàleg de serveis i productes d’ajudes tècniques tant per a particulars amb necessitats específiques com per a empreses. I tot, amb una atenció personal als
clients.
A SOS Accesibilidad es pot trobar una àmplia varietat de
productes: una plataforma salvaescales curvilínia model
Olímpia, un salvaescales Boison, també curvilini o el model

Ginevra, tots tres amb dos anys de garantia i de manteniment gratuït, amb transport i instal·lació sense càrrec; una
cadira per pujar escales Acorn; un scotter elèctric de quatre
rodes, una cadira de rodes d’alumini, una taula per a la banyera; un telèfon mòbil amb quatre tecles i pantalla, un accessori de “trucada fàcil” per al telèfon, un seient per a la
banyera giratori; un caminador d’alumini; una cadira per a
la dutxa amb suport per a l’esquena i sense suport, un coixí
de silicona amb funda, un elevador de WC de deu centímetres sense tapa o una grua elèctrica amb arnès, entre
molts d’altres productes. Sense dubte són preus molt competitius, però SOS Accesibilidad ho posa encara més fàcil. El
finançament és a la mida dels clients: sense cost d’obertura
ni cancel·lació, amb pagaments a dotze mesos sense interessos i fins a cinc anys. Una molt bona opció.
Per a consultar preus us podeu dirigir a la pàgina web:
www.sosaccesibilidad.es

Vols viatjar a l’Índia al mes de febrer?
Viatges Itinerari ha organitzat del 9 al 17 de febrer una sortida a
l’Índia. És un viatge accessible però la companyia recomana anar-hi
amb cadira de rodes manual, pel tipus de pavimentació del país. Els
visitants podran visitar les ciutats de Delhi, Jaipur, Amber, Faterhpur Sikri i Agra i veure esplèndids monuments com la mesquita
Jame Masjid, el temple de Birla, el Parlament i edificis colonials,
l’Haura Mahal o Palau del Vents o el Taj Mahal, el monument més
emblemàtic del país. No faltaran una ruta per Fatelipur Sikri, una
ciutat monumental fantasma, i per Sikhandra i el mausoleu d’Akbar, entre d’altres.
El preu de l’habitació doble, sempre en hotels de 4 i 5 estrelles, és de
1.930 euros, als quals s’han de sumar 265 euros més de taxes i 50
euros de l’assegurança.
Els interessats s’han de posar en contacte amb Viatges Itinerari, amb
seu al carrer Alfons IV número 44 de Granollers. Més informació a
www.viatgesitinerari.cat o al telèfon 93 861 15 04.

Setmana Santa
de ruta

L'Oratori de Sant Felip Neri de
Gràcia està preparant un viatge a la
Vall Fosca, Roda d’Isàbena, San
Juan de la Peña, Jaca, Barbastre,
Fonz i Monzón. Les dates són del
28 d’abril a l’1 de maig i el preu és
de 350 euros, sempre que hi assisteixin un mínim de 35 persones. El
50% s’ha d’abonar abans del 10 de
febrer i la resta, abans del 10 d’abril. Qui vulgui participar-hi s’ha
de posar en contacte amb el Pare
Ferran Colás, al telèfon 649 177 093.

El Taj Mahal.

Adéu, sis anys després
Han estat més de sis anys elaborant la revista Lligam d’ASEM Catalunya, una gran entitat que m’ha permès conèixer moltes coses desconegudes fins al moment i, sobretot, créixer com a persona. Però ara
m’acomiado, perquè inicio una nova vida lluny d’aquí, on m’emportaré totes les experiències obtingudes al llarg d’aquest temps. Una
abraçada per a tothom, des dels socis, els pilars de l’entitat, fins a la
Junta Directiva, indispensable per al funcionament de l’associació;
però, sobretot, per a l’equip tècnic d’ASEM Catalunya, que dia a dia
treballa deixant-se la pell per aconseguir millorar la qualitat de vida
dels socis. Molt bon any per a tothom!

Elisabeth Alfaro
Periodista

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

