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Una vez cerrado el ejercicio económico del año 2010, podemos darnos por satisfechos de cómo queda la situación
de ASEM Cataluña.
En un año de incertidumbre, de recortes, reajustes,
hemos conseguido llevar a cabo un ejercicio austero sin
que la atención a nuestros socios ni a la sociedad en general haya mermado lo más mínimo.
Este año 2011, la situación general no ha mejorado y en
ASEM Cataluña tenemos la obligación de seguir intentando hacer lo máximo por nuestros socios. Para ello necesitamos una participación más activa de nuestra masa
social.
El día 28 de mayo celebramos la Asamblea General y
este es el marco adecuado para conocer inquietudes, necesidades de nuestros socios y también para que se aporten ideas y propuestas a la Junta Directiva.
Los miembros de Junta hacemos lo que entendemos
mejor para nuestros socios dentro de las posibilidades de
nuestra entidad, y estamos abiertos a la participación de
todos y sobre todo abiertos a la crítica constructiva. Así
que os animo a visitar a la Asamblea General del 28 de
mayo.
A pesar de la situación general, el equipo técnico y los
miembros de Junta seguimos con las mismas ganas, o más,
para seguir trabajando. Lo más cercano que estamos preparando para después de la Asamblea es la actividad del
Día de las Familias y la IV Semana de las Personas con Enfermedad Neuromuscular, a celebrar en junio, en la cual
intentaremos abordar temas que nos enriquezcan y nos faciliten una mejor calidad de vida.

-

ASEM Catalunya tindrà una nova
seu a l’antiga fàbrica Fabra i Coats

ASEM Catalunya va donar un pas qualitatiu, l’any
2010, amb la cessió d’un espai a la Fabra i Coats, al barri
de Sant Andreu, que se sumava a la seu del carrer
Montsec. El macroprojecte, ara en construcció, que el
districte ha projectat a l’antiga fàbrica –que preveu la
construcció d’habitatges dotacionals, un institut, una
escola bressol, una sala polivalent i un Espai de Creació,
Espai d’Exposició del Museu Industrial i Escola de les
Arts– també inclou l’entitat.
Així, ASEM Catalunya serà una de les associacions
que ocuparan l’Edifici A, destinat a Espai per a Entitats.
És una nau de planta baixa situada a l’entrada de la ins-

tal·lació, girant a la dreta, que es dedicarà a acollir associacions que siguin d’àmbit territorial superior al del
districte, ja que les entitats del propi districte o del barri
tindran el seu espai al Casal de Barri, que també s’habilitarà. A la part més propera a l’entrada s’hi ubicarà la
Federació Catalana d’Escacs, que ocuparà 300 m2, mentre que a la part final hi anirà la Fundació Àmbit. La
part intermitja es destinarà a ASEM Catalunya, a l’Associació d’Amics de Fabra i Coats –que continuarà a
l’espai que actualment té– i a Voluntaris 2000. Aquests
equipaments, ja finalitzats, ocupen una superfície total
de 870 m2.

Imatge virtual de l’interior de l’Espai d’Entitats.

La quarta Setmana de les
Persones amb Malalties
Neuromusculars, al juny

ASEM Catalunya ja té pràcticament enllestit el programa de la IV Setmana de les Persones amb Malalties
Neuromusculars. Entre els dies 6 i 10 de juny es tractaran diferents temes mèdics i socials d’interès, que es
combinaran amb tallers lúdics un cop finalitzats els debats amb el públic assistent.
La inauguració tindrà lloc el dilluns a les cinc de la
tarda i anirà a càrrec de Carmela Fortuny, Directora General de l’ICASS, i Juan José Moro Viñuelas, president
d’ASEM Catalunya. Tot seguit tindrà lloc la conferència
“Els assajos clínics i el seu corresponent registre de pacients”. Els ponents seran els doctors Joan Colomer, de
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona; Eduardo
Tizzano, de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona; i Jordi
Díaz, també de l’Hospital de Sant Pau. Moderarà la
taula Pilar Magrinyà, de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Després del debat amb els
assistents, tindrà lloc un taller d’artteràpia, a càrrec de
l’Associació Metàfora. L’impartiran Sally Schofield, artterapeuta i presidenta de l’Associació Professional Espanyola d’Artterapeutes; i Ada Vázquez Lacasa,
artterapeuta, màster en Artteràpia per la UB.
D’altra banda, el dimarts 7 de juny es parlarà de
“Com utilitzar els serveis socials al nostre abast”. En
aquesta ocasió hi intervindran Natalia Barrientos, treballadora social d’ASEM Catalunya; i M. Dolors Rusinés i Bonet, Secretària General de Benestar Social i
Família. Moderarà Eva Terrén, tècnica de discapacitat
del Districte de Sant Andreu. El taller, dimarts, portarà
per nom Cuidem el cuidador, i anirà a càrrec de Corporación Fisiogestión.
“Treballant per assolir l’autonomia dels nostres fills”
és el títol de la conferència del dimecres 8. Els ponents
seran Eulàlia Bassades, del Col·legi Professional de Psicopedagogia; representants del Grup de Pares d’ASEM
Catalunya; i María Ramos, gerent d’ASEM Catalunya.
La moderadora serà, en aquesta ocasió, Estefania Martí,

psicòloga voluntària d’ASEM Catalunya. El taller de dimecres anirà sobre Teràpia Ocupacional i anirà a càrrec
d’Aranza Cobo, terapeuta ocupacional d’ASEM Catalunya. Aquestes tres jornades se celebraran a l’Auditori
del Centre Cultural Can Fabra de Barcelona.
Dijous, la IV Setmana sortirà de Barcelona per oferir,
a Terrassa, la conferència “Abordatge rehabilitador del
pacient neuromuscular”. Com és habitual, ASEM Catalunya es desplaça un dia fora de la capital per acostarse als socis i en aquesta ocasió ho farà des de
l’Ajuntament d’aquesta ciutat del Vallès Occidental.
Serà l’únic dia, però, en el qual no hi haurà taller. Els
ponents d’aquesta jornada seran el doctor Agustí Torrequebrada, metge adjunt del Servei de Rehabilitació
de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa; Montse
Cos, EAP del Vallès Oriental; i Núria Pedret, fisioterapeuta del CDIAP. Moderarà Anna Rovira, secretària de
la Junta d’ASEM Catalunya.
La IV Setmana finalitzarà el divendres 10 de juny
amb l’actuació del grup de teatre d’ASEM Catalunya,
Transit-Art, a l’Auditori del Centre Cultural Can Fabra.

Com en les dues
darreres edicions de la
Setmana, una de les
jornades se celebrarà
fora de Barcelona. Serà
el 8 de juny a Terrassa,
on es parlarà de
fisioteràpia a les escoles

IV Setmana de les Persones amb Malalties Neuromusculars
Preprograma

ASEM Catalunya. 6-10 de juny de 2011
6 de Juny de 2011
Centre Cultural Can Fabra (Bcn)

8 de Juny de 2011
Centre Cultural Can Fabra (Bcn)

17-18h

17-18h

Inauguració de la IV Setmana de les Persones amb
Malalties Neuromusculars.

Conferència: Treballant per assolir l’autonomia
dels nostres fills. Ponents:

Sra. Dolors Rusinés i Bonet, Secretària General de Benestar Social i Família (pendent de confirmar).

Sra. Eulàlia Bassades, Col·legi Professional de Psicopedagogia.

Sr. Juan José Moro Viñuelas, President d’ASEM Catalunya.

Representats del Grup de Pares d’ASEM Catalunya,
per confirmar.

Conferència: Els assajos clínics i els seu corresponent registre de pacients. Ponents:

Sra. María Ramos, gerent d’ASEM Catalunya.

Dr. Joan Colomer, Hospital de Sant Joan de Déu, Barcelona.
Dr. Eduardo Tizzano, Hospital de Sant Pau, Barcelona.

Modera: Sra. Estefania Martí, psicòloga voluntària
d’ASEM Catalunya.
18-18.30h – Debat.
18.30-20h. Taller: Teràpia Ocupacional.

Dr. Jordi Díaz, Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Modera: Sra. Pilar Magrinyà, Comissió Assessora de
Malalties Minoritàries, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
18-18.30h – Debat.
18.30-20h – Taller d’Artteràpia.

7 de Juny de 2011
Centre Cultural Can Fabra (Bcn)

9 de Juny de 2011
Ajuntament de Terrassa
17-18h
Conferència: Abordatge rehabilitador del pacient
neuromuscular. Ponents:
Dr. Agustín Torrequebrada, metge adjunt del Servei
de Rehabilitació de l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa.
Sra. Montse Cos, EAP del Vallès Oriental.

17-18h

Sra. Núria Pedret, fisioterapeuta del CDIAP.

Conferència: Com utilitzar els serveis socials al
nostre abast. Ponents:

Modera: Sra. Anna Rovira, Secretària de la Junta d’ASEM Catalunya.

Sra. Carmela Fortuny, Directora General de l’ICASS
(pendent de confirmació).

18-18.30h – Debat.

Sra. Natalia Barrientos, Treballadora Social d’ASEM
Catalunya.
Modera: Sra. Eva Terrén i Arroyo, Tècnica de discapacitat del districte de Sant Andreu.

10 de Juny de 2011
Centre Cultural Can Fabra (Bcn)

18-18.30h – Debat.

20-21h. Clausura:

18.30-20h – Taller: Cuidem el cuidador.

Grup de Teatre d’ASEM Catalunya – Transit-Art.

Novetats en la Llei de Dependència
Per Natalia Barrientos,
treballadora social d’ASEM Catalunya
Benvolguts socis i sòcies. Com a treballadora social de
l’entitat tinc el compromís i el deute d’informar-vos de
les novetats de la Llei de la Dependència que darrerament s’han comunicat. Probablement un cop llegit l’article les veureu més com a retallades que no com a
novetats.
L’1 de gener de 2011 va entrar en vigor l’efectivitat
del dret a serveis i prestacions econòmiques per a les
persones reconegudes en situació de dependència i valorades amb el Grau I nivell 2.

Serveis i prestacions que corresponen al Grau 1
S’estableixen per al Grau 1 de dependència els següents
serveis i prestacions:
1. Serveis de promoció de l’autonomia personal:
· Els d’habilitació i teràpia ocupacional.
· Atenció primerenca.
· Estimulació cognitiva.
· Promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional.
· Habilitació psicosocial per a persones amb malaltia
mental o discapacitat intel·lectual.
· Suports personals i cures en allotjaments especials
(habitatges tutelats).
2. Servei de teleassistència bàsic: complementari a la
resta de prestacions.
3. Servei de teleassistència avançat amb suports complementaris: com a servei exclusiu.
4. Servei d’ajuda a domicili: inclou serveis de Treballadora Familiar i d’auxiliars de la llar. Entre 21 i 30
hores mensuals.
5. Servei de Centre de Dia: s’estableix una intensitat
mínima de 25 hores setmanals i no se’n fixa la màxima.
6. Prestació econòmica vinculada a SAD o a centre de
dia. Import màxim: 300 euros/mes.
7. Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar. Import màxim: 180 euros/mes.

8. Servei d’assistent personal: amb el copagament i
les compatibilitats que estan establertes, en aquest cas sí
s’estableixen compatibilitats ja que no és un servei garantit sinó de concurrència.
En relació a aquesta cartera cal destacar:
1. Servei de residència:
Per a les persones reconegudes com a Grau 1 de dependència no es pot proposar el servei de residència.
Excepció: es podrà reconèixer el servei residencial a
les persones amb G1 N2 que ja estiguin rebent el servei
d’atenció residencial, com a moratòria excepcional fins
a 31 de desembre de 2013.
Està pendent de decisió a nivell de Catalunya si es
podrà proposar prestació vinculada a residència (ja que
no queda recollida al catàleg corresponent al Grau 1).
2. Compatibilitats:
Per al Grau 1 Nivell 2 no està prevista cap opció de
compatibilitat (excepte amb el servei de teleassistència
i el servei d’assistent personal –concurrència–). Per tant,
les propostes de PIA seran de servei exclusiu o de prestació exclusiva. Això significa que només es podrà optar
o bé a un servei o bé a una prestació.
3. S’estableixen unes condicions d’accés i requisits
en la prestació per a cures en l’entorn familiar per al
Grau 1. I en aquest sentit hi ha els següents requisits:
- Que la persona beneficiària estigui sent atesa mitjançant cures en l'entorn familiar, amb caràcter previ a
la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència, i no sigui possible el reconeixement d'un servei
a causa de la inexistència de recursos públics o privats
acreditats.
- Que la persona cuidadora convisqui amb la persona
en situació de dependència en el mateix domicili.
- Que la persona cuidadora no tingui reconeguda la
situació de dependència en cap dels seus graus.
- Excepcionalment es podrà permetre que la persona
cuidadora sigui una persona no familiar quan el domi-

cili sigui en un entorn rural amb insuficiència de recursos. En aquest cas queda exempt d’acomplir-se el criteri de convivència (sí s’han de reunir la resta de
requisits: viure al mateix municipi o en un de veí i fer
menció expressa al PIA del motiu de l’excepció).

Data d’efectes de les prestacions i serveis que
corresponen al Grau 1
L’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de
maig, també afecta les persones valorades amb G1 N2
atès que s’incorporen com a beneficiàries del sistema a
partir de l’1 de gener de 2011.
Un altre tema que fa augmentar les nostres preocupacions són els endarreriments que es generen, doncs
també s’han establert uns criteris actuals en relació al
reconeixement de la retroactivitat del pagament de les
prestacions de dependència:
Per a PIA de prestació econòmica:
• Si es fa la resolució del PIA abans dels sis mesos
(comptats des de l’1 de gener de 2011) la data d’efecte és
la data de la resolució del PIA.
• Si es fa la resolució del PIA després dels sis mesos

(comptats des de l’1 de gener de 2011), la data d’efecte
serà la del dia següent al compliment d’aquests sis
mesos.
Per al PIA de servei públic (centre de dia o SAD):
• La data d’inici d’ús del servei, en cas de nou servei.
• Si és un servei de continuïtat: 01.01.2011 o la data
de sol·licitud més un dia si aquesta és posterior.
Un altre tema que ens afecta a tots, i en especial a vosaltres, fa referència a l’ajuda del PUA, que en aquest
sentit també s’ha vist objecte de modificacions, i són les
següents:
S’han suspès els PUA d’atenció domiciliària, assistència personal, centre de dia i residència. Aclarir que
són només aquestes modalitats i, per tant, les altres
(mobilitat, barreres arquitectòniques, transport, etc...)
no entren dintre d’aquesta extinció.
Amb la prestació del Viure en Família no està presa
cap decisió però possiblement s’anirà procedint a la
seva suspensió.
Afegir només, mentre es comuniqui la decisió, que
com molt bé teniu coneixement molts de vosaltres l’ajuda Viure en Família és incompatible amb la Llei de la
Dependència.

Vehicles adaptats, una forma
El dret a conduir és igual per a
totes les persones, però per a les
que tenen la mobilitat reduïda
un vehicle propi els suposa una
important independència. Tenir
un cotxe adaptat, i el carnet de
conduir, no sempre és fàcil.
Però hi ha ajudes.

La distància entre dos punts no sempre es mesura en
metres o en quilòmetres, sinó també en les dificultats
que pot suposar per a determinades persones arribar
d’un indret a l’altre. És el cas de les persones amb mobilitat reduïda, que veuen en l’adaptació del seu vehicle
particular una alternativa al transport públic que no
sempre és tan accessible com es vol fer veure. Però disposar d’un vehicle propi adaptat a les nostres necessitats concretes, així com el fet de poder utilitzar serveis
públics com taxis, autobusos o trens, és un dret que no
sempre es pot excercir.
El conductor discapacitat és la persona que presenta
una deficiència física en l’aparell locomotor, bàsicament
de les extremitats, que li impideix l’ús normal dels comandaments i palanques que s’utilitzen habitualment
per a la conducció dels vehicles a motor, sigui d’origen
neurològic, osi o muscular, degut a malformacions, deficiències congènites, malalties o traumatismes, etc. Es
calcula que a l’Estat espanyol hi ha un milió de persones amb discapacitat física que podrien conduir-ne un,
però són molt pocs els que disposen d’ell. La normativa
intenta incentivar-ne l’ús, per exemple, amb deduccions

Com obtenir el permís de conduir?
1. La persona discapacitada ha de dirigir-se a
un Centre de Reconeixement mèdic de Conductors, on rebrà el corresponent informe després de ser sotmès a les diferents proves.
2. La Prefectura Provincial de Trànsit corresponent, a la vista de l'informe, que pot o no indicar les adaptacions que es necessitin, pot
demanar una prova pràctica, en funció de la
minusvalidesa. La prova la realitza un examinador de la Prefectura i un metge de la Comunitat Autònoma corresponent. Després
d'aquesta prova, s'estableixen les adaptacions
corresponents.
3. Després, l’alumne haurà de superar el corresponent examen, amb una part teòrica i la
posterior prova pràctica amb un cotxe adaptat
a les seves necessitats, bé sigui el del mateix aspirant o en els vehicles adaptats dels quals disposen algunes autoescoles.
4. Finalment, la Prefectura Provincial de Trànsit
pot establir limitacions de velocitat, si ho considera necessari, en funció del tipus de discapacitat i de les adaptacions que s'hagin realitzat.

en la compra del vehicle o en la matriculació, però el
cert és que Hisenda aplica un tipus d’IVA del 16% en la
factura de modificació d’un vehicle, no hi ha les suficients places d’estacionament reservat per a discapacitats a la via pública i, anant més enrere, no tothom es
pot treure el carnet de conduir.
Existeixen ajudes per a l’obtenció del permís de conduir per a les persones amb discapacitat. A Catalunya,
per exemple, la Fundació Prevent convoca anualment
per a les persones amb discapacitat que estiguin cursant educació reglada ajudes per facilitar el seu accés

a d’independència
Algunes de les
autoescoles amb
vehicles adaptats
Un dels principals obstacles amb
els quals es troben les persones
amb discapacitat és la manca d’autoescoles on poder treure’s el carnet de conduir amb vehicles
adaptats. A Barcelona se’n poden
trobar d’algunes on o bé tenen vehicles adaptats o bé s’imparteixen
classes en llenguatge de signes o
amb un llenguatge de fàcil comprensió:

als centres d’estudi. Un exemple és l’obtenció o reconversió del permís de conduir per a aquelles persones a
les que la seva discapacitat els impedeix l’ús dels transports públics col·lectius i necessitin desplaçar-se en el
propi cotxe. Es pot obtenir més informació a la pàgina
www.fundacionprevent.com (av. Josep Tarradellas, 14-4ª
08029 Barcelona. Tlf 93 439 18 06. Correu electrònic:
d.bagnoli@fundacionprevent.com).
Però el cert és que no totes les autoescoles saben donar
una resposta global a les persones amb mobilitat reduïda.
La major part d’elles no disposen de vehicles propis
adaptats, motiu pel qual sovint són els alumnes els que
han de posar a disposició de l’autoescola el seu cotxe.
Així, el client ha d’invertir diners en un vehicle sense
tenir garanties que aprendrà a conduir-lo o podrà fer-ho.
Quan l’interessat es matricula, pot realitzar l’examen teòric però, a l’hora d’iniciar les pràctiques, es pot trobar
amb un obstacle: no aconseguir el certificat mèdic que li
permeti conduir en un futur. El curs a l’autoescola ja està
pagat i no s’hi pot fer res. El Circuit de Jarama (Madrid)
compta des de l’any 2008 amb la primera escola permanent de conducció per a discapacitats.

Autoescuela Alba. Ofereix serveis
per a persones amb discapacitat
auditiva.
Consell de Cent, 136. 08029. Barcelona. Tlf: 93325152.
Autoescuela Batlle. Disposa de vehicles per a persones amb discapacitat. Passeig Valldaura, 266. 08016.
Barcelona. Tlf: 93.350.46.49.
Autoescuela Garrido. Av. Meridiana, 302-304. 08027. Barcelona.
Tlf: 93.352.3.63. Disposa de vehicles
adaptats.
Autoescuela Gràcia. C/Muntaner,
99, 08036, Barcelona. Tlf: 93.454.99.
27. Disposa de vehicles adaptats.
Autoescuela Sta. Margarida. Títol
oficial de l’Institut Guttmann.
Avda. Catalunya, 97. 08730. Sta.
Margarida i els Monjos (Barcelona).
Tlf: 93.898.09.87.

La compra o adaptació del vehicle
Un cop aconseguit el carnet de conduir, el següent pas
és comprar-se un cotxe adaptat. Se’n pot adquirir un de
nou o bé adaptar-ne un de convencional. Les modificacions o adaptacions dels vehicles han d’estar homologades i només les poden realitzar els tallers homologats
o personal especialitzat. Els vehicles poden sortir amb
les modificacions de sèrie o bé es poden efectuar abans
o després de la matriculació. En aquest cas s’haurà de
passar la inspecció de vehicles (ITV) per verificar que
compleix la normativa vigent en quant a homologació,
seguretat, etc.
A l’hora de comprar un vehicle és important comptar amb l’ajut d’algun expert que comprovi que és possible dur a terme les modificacions necessàries en cada
cas. Totes les marques de vehicles ofereixen la possibilitat d’adaptar els seus models: es fa més elevada la part
posterior per poder encabir-hi la cadira, es col·loquen
els cinturons de seguretat homologats, s’instal·la una
rampa manual en l’interior o es col·loca un esglaó elèctric per facilitar l’accés, segons les necessitats. La modi-

ficació dels comandaments pot tenir un cost aproximat
de 2.000-2.400 euros, mentre que el preu d’instal·lar una
plataforma pot superar els 5.000 euros. Es calcula que el
cost d’adaptar el vehicle pot ascendir als 13.000 euros,
mentre que la subvenció màxima és de 3.000.
Algunes marques van més enllà, com Fiat, que a més
de possibilitar totes les modificacions necessàries que
permetin conduir a la persona amb capacitat reduïda
(comandaments de doble ús, portes d’apertura hidràulica, etc) ha dissenyat cadires de rodes específiques per
poder ser adaptades als seus models Bravo i Brava,
mantenint el comfort i el funcionament convencionals,
segons asseguren.
També es pot donar el cas que el cotxe no vagi a ser
conduït per la persona discapacitada, però sí s’utilitzarà
per al seu transport, de manera que el vehicle s’hauria
de condicionar per a què fos accessible i disposi del suficient espai interior per a què càpiga la cadira de rodes.
Cada any es duen a terme unes 200 operacions d’aquest
tipus a l’estat espanyol.

Alguns dels tallers on es poden adaptar els vehicles són els següents:
Barcelona
I.M. Industrial del Minusválido. C/San Pedro, 3. 08291.
Ripollet. Tlf: 93-5942066.
Todo para el automóvil S.L. C/Uralia, s/n. 08291. Ripollet. Tlf: 93-5809130.
Clínica del automóvil S.A. C/Montmany, 11. 08012. Barcelona. Tlf :93-2132555. I C/San Antoni María Claret,
510. 08027. Barcelona. Tel: 93-3511404.
Talleres Rusiñol. C/Santiago Rusiñol, 20. 08304. Mataró.
Tlf: 93-7690515.
Garatge Let, SCP. C/Álvarez de Castro, 45. 08402. Granollers. Tlf: 93-8701127.
Envi S.L. C/Eduardo Toldrá, 40. Esplugues de Llobregat. Tlf: 93-3722052.
Talleres Cuartero. C/Avenida del Perú, 105. 08304. Mataró. Tlf: 93-7963401.
Talleres Caradap. Gran Vía de les Corts Catalanes, 320,
08004. Barcelona.
Soluciones ARC. C/Cobalto, 155. Tlf. 93-2601965. 08907.
L’Hospitalet de Llobregat.

Girona
Taller del Minusválido. C/Terri, 7. (Palau). 17003. Girona. Tlf: 972-208198.
Talleres Ateva. C/Falgueras, s/n (Polígon Celrà). Girona. Tlf: 972-494218.
Electromóvil Gerunda. C/Marqués Caldes Montbui, 7
i 9. Girona. Tlf: 972-212966.
Lleida
Talleres Begue. C/Alfred Perenya, 47. 25004 Lleida. Tlf:
973-223399.
Electromóvil ACA. C/Rovira Roure, 40. Lleida. Tlf: 973231780.
Talleres Ibáñez. C/Segon Passeig de Ronda, 47. 25008
Lleida. Tlf: 973-254042.
Tarragona
Autoescuela Tarrago. C/Rambla Nova, 106. 43001. Tarragona. Tlf: 977-240827.

Lloguer de cotxes adaptats: Hertz. Informació i reserves al 93-2173248 i Europcar Inter Rent-Reservas. 901118191.

Bonificacions i ajuts econòmics
Les administracions concedeixen ajuts econòmics
tant per a la compra d’un vehicle ja adaptat com per
a l’adaptació. A Catalunya, en el marc del Programa
d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat
(PUA), la Generalitat concedeix ajuts per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones
amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar la seva qualitat
de vida i fomentar la seva integració social. Els PUA
contemplen la prestació tecnològica per a la mobilitat
i el transport; ajuden les persones amb discapacitat i
mobilitat reduïda o que necessiten un vehicle adaptat
a sufragar les despeses ocasionades per la mobilitat i
el transport amb l'objectiu d'augmentar la seva capacitat de desplaçament. Les ajudes per adaptar els vehicles s’han de sol·licitar a les delegacions provincials
de serveis socials.
Les persones amb discapacitat que adquireixin un
vehicle no han de pagar l’impost de primera matriculació (s’ha de notificar prèviament al concessionari)
ni l’impost de circulació. També s’aplica una reducció
de l’IVA en els casos de les persones amb un grau de
discapacitat superior al 33% que vagin en cadira de
rodes o presentin dificultats per viatjar en transport
col·lectiu. També es preveu l’aplicació del tipus reduït
del 4% de l’IVA en les adquisicions de vehicles per al
transport de persones amb discapacitat.

Targeta d'aparcament
per a conductors
amb mobilitat reduïda
Les persones amb mobilitat reduïda tenen a la seva
disposició una targeta d’estacionament gratuïta que
dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que condueix a qualsevol lloc de la via pública, sempre que
no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals
de la localitat corresponent; ja sigui a Catalunya, a la
resta de l’Estat o a la Unió Europea. La poden demanar les persones amb discapacitat majors de 18 anys
que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de
circulació. La sol·licitud es pot fer a través de la pàgina web de Serveis Socials (www.gencat.cat), en l’apartat Discapacitat.
La documentació necessària és la següent: dues fotografies tipus carnet de la persona titular; fotocòpia
compulsada, o bé original i fotocòpia, del certificat de
disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials, que acrediti el grau de discapacitat i que se
supera el barem de mobilitat, i fotocòpia compulsada,
o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.
La targeta, que ha d’estar visible en el vehicle, té una
validesa de deu anys.

“Hem de vetllar per a què les retallad
terapèutics que puguin millorar la situ

Josep Maria Padrosa
Fa pocs mesos que s’ha estrenat en el càrrec. Quina valoració en fa fins al moment?
És una casa que ja coneixia, perquè ja havia estat delegat
de Sanitat i gerent de la regió de Girona i del Maresme durant una temporada. La primera obligació que tenim tots
plegats és mantenir aquest sistema, i ho hem de fer en
aquest moment d’ajustament, amb una situació global,
econòmica i financera complicada, i això fa que no s’hagi
tingut suficient temps per fer grans planificacions. Es
tracta de fer les grans línies per contenir i mantenir el sistema que tenim, que és francament bo. No el volem canviar, potser sí que s’ha d’abordar de diferent manera,
perquè els recursos que vénen dels impostos de tots nosaltres al 2010 van ser pràcticament els mateixos que al
2006. Fins que tot això no millori s’han de posar mesures
damunt de la taula per ajustar-ho. Tot plegat fa que hagi
estat una entrada apretada.
I condicionada per les retallades.
Més que retallada es tracta d’un ajustament. Al CatSalut
pràcticament arriba una tercera part del pressupost de la
Generalitat. Hem de veure com gestionem l’encaix entre
els 10.000 milions d’euros de pressupost de tancament al
2010 i els 9.000 que tindrem. I això requerirà de l’esforç de
tots. No s’està qüestionant que s’hagin de fer noves obres
i serveis, però no es podran fer durant el 2011.
I pel que fa a les polítiques de Salut, hi haurà canvis?
Hi ha d’haver canvis en la manera d’abordar-les. A Catalunya des de fa anys hi ha la proximitat dels serveis, l’aprofitament dels recursos, tant propis com concertats. El
sistema sanitari ja està consolidat, el que cal és mirar si ho
podem fer d’una manera més eficient, compartint coses:
no deixarem de fer trasplantaments, grans cirurgies; de
tenir serveis el més propers possibles als ciutadans, però
potser en lloc de funcionar amb sis punts ho hauran de fer
amb quatre, o tres hospitals comarcals hauran de compartir un servei i no tenir-lo per triplicat. És ajustar al màxim
possible. Si no volem retallar prestacions, que no és la vo-

luntat en aquest moment, haurem de jugar amb la mobilitat, en alguns casos dels ciutadans i en d’altres dels professionals.
Quines són les línies que segueix actualment el Departament?
De línies, que vénen condicionades per buscar l’eficiència
en tot el que es fa, se’n poden diferenciar tres. Primer, s’ha
de continuar tirant endavant la salut pública, ja que s’ha de
desplegar la Llei de Salut Pública i veure l’encaix que té en
la pròpia estructura del CatSalut. També s’ha de fer un
abordatge de la patologia crònica, que no només es refereix
a la gent gran, que acaba implicant el 80% dels recursos.
Una tercera part de les morts estan vinculades a l’aparell
cardiovascular, en el que tenen molt impacte l’obesitat, la
hipertensió, l’hàbit tabàquic, la manca d’exercici... La primària té un paper cabdal, ja que ha de tenir la capacitat no
només de resolució sinó també d’aconseguir el compromís
del ciutadà pel que fa a tenir una dieta equilibrada, fent
exercici, no fumar... és un pas bàsic per evitar que surtin
patologies cròniques com la hipertensió, la diabetis o el colesterol. El tercer abordatge és la reordenació de serveis
que, tot i fer-se bé, s’han d’ajustar a les necessitats o a les
masses. El que busques en el servei és l’excel·lència, i en
aquest sentit prové de l’exercici repetitiu d’una funció.
Dins les malalties cròniques de les que abans parlava
també s’inclouen, per exemple, les neuromusculars.
Aquestes malalties afecten la persona de per vida, independentment de l’esperança de vida. El que requereixen,
més enllà de la intervenció del moment agut de descompensació o d’agreujament de la seva patologia, són cures.
Són persones a les que hem de cuidar, i hem de tenir mecanismes per evitar que més que mai les seves recaigudes
els representin més complexitats de les que per si tenen
aquest tipus de patologies. Hi ha la gran esperança, que
s’ha de mantenir, que la recerca en aquests camps de la medicina no s’ha de parar, i això és una de les coses que s’han
de salvaguardar. Hem de mirar de fer esforços per a què

des no afectin les eines i instruments
uació de qualsevol patologia”

Director del
Servei Català
de la Salut
les retallades no afectin aquelles eines i instruments terapèutics que puguin millorar la situació de qualsevol patologia, incloses aquestes. Això requereix un gran esforç.
Altres sectors surten de la crisi gràcies a la innovació i en
aquest sentit també s’ha de reordenar el tema de la recerca.
La Direcció General de Planificació i Recerca es dedica a
aquest tema i l’hem de preservar per poder millorar patologies que avui no tenen solució fàcil. Perquè, a més, són
malalties que impliquen l’entorn familiar, per la dificultat
de mobilitat d’alguns afectats, i els recursos són necessaris.
Al març el Senat va aprovar el Pla de Malalties Minoritàries. Aquestes patologies es tenen ara més en compte?
Fa poc s’ha celebrat el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries (28 de febrer). La tecnologia i la informació possibiliten que es posin sobre el paper patologies que fins ara
tècnicament no es podien identificar ràpidament o no es
podien vincular. Els laboratoris veuen que són patologies
amb despeses farmacològiques vinculades i que no hi ha
un gran mercat, però em consta que hi ha d’altres que destinen recursos per mirar com aborden aquestes patologies.
Com tot, requereix de l’ensinistrament i de l’habilitat, de
que hi hagi professionals que puguin destinar recursos
fora de l’habitual, perquè el professionals solen estar amb
les patologies més freqüents. La informació i les noves tecnologies posen sobre la taula les malalties minoritàries,
que fa poc temps gairebé ni existien. Tot el que es posa de
relleu genera complicitats i línies d’actuació. És qüestió de
protocolitzar l’abordatge i la identificació, i situar-les en

centres de referència i d’excel·lència, buscar elements que
s’hi dediquin i cuidin. El gran abordatge que podem fer és
crear una gran xarxa de coneixement que pugui posar
sobre la taula tot el conjunt d’accions que aïlladament es
fan per poder avançar.
En aquest sentit, les associacions també tenen un paper
important.
Les associacions serveixen per recordar que no s’estan resolent un conjunt de patologies i situacions. A Catalunya la
societat empeny, i aquesta casa sempre històricament ha
escoltat les associacions; una altra cosa és que s’hagin
pogut donar les respostes que necessiten. Totes les malalties que inicialment no formen part d’allò que és més comú
han rebut recursos perquè hi ha hagut algú que ha creat
una associació per dir que allò no està resolt.
Les associacions, tornant al reajustament del principi,
hauran de patir per rebre aquests recursos?
Intentarem ser el més sensibles possible però el reajustament afectarà més o menys a tothom: al polític, que ha de
prendre una decisió no agradable; al gestor, que ha de
veure com fa el mateix amb els recursos que se li assignen;
i al professional, l’àmbit més important. També les associacions es veuran afectades pel reajustament. Prioritzem
l’aprimament de l’administració al màxim, alentim les
obres, però és probable que els convenis que hi ha establerts amb les associacions pateixin petits ajustaments.
D’una manera o d’una altra hem de ser tots solidaris.

Texto: Aranza Cobo,
terapeuta ocupacional
Ilustración:
Juanjo Moro García

Los beneficios de la actividad física
Como todos sabemos la actividad física es indispensable para una buena salud y calidad de vida. Si nos centramos en el área de las Enfermedades Neuromusculares nos damos cuenta de que hacer una actividad física, ya sea gimnasia o deporte adaptado, aporta
unos beneficios de gran valor para las personas con algunas de estas afectaciones.
Los beneficios de gran valor para nosotros son:
• Bienestar físico, social y psicológico.
• Uso generalizado del aparato locomotor, uso de todas
las articulaciones y musculatura del organismo.
• Aumento del riego sanguíneo a los músculos aumentando su oxigenación.
• Ayuda a desarrollar la buena higiene postural, reduciendo dolores de espalda y contracciones musculares.
• Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares debido al uso óptimo del corazón y del aparato
circulatorio, regulando la tensión arterial.
• Mejora de la digestión y del ritmo intestinal.
• Favorece un retardo de la pérdida progresiva de la
fuerza muscular y mantiene la capacidad funcional
para realizar las actividades de la vida diaria (AVD) de
forma independiente y autónoma.
• Aumenta la secreción de hormonas de la felicidad
–adrenalina y noradrenalina– haciendo que la persona
se sienta bien, satisfecha, feliz con una misma y positiva ante la vida y sus dificultades.
• Aumenta la capacidad respiratoria, reduciendo las infecciones y haciendo más fácil la expulsión de mucosidad acumulada en el pecho.
• Libera tensiones, ansiedad y estrés, evitando y/o reduciendo la depresión.

Por lo tanto, para beneficiarnos debemos hacer una
actividad física moderada y frecuente. Sin embargo,
esta actividad física debe ser elegida con cuidado y debemos tener en mente varias cositas:
1. Esta actividad física (gimnasia o deporte) no debe dejarnos exhaustos, ni con agujetas.
2. Una actividad física que podamos hacer los días buenos y los malos y que requiera un esfuerzo energético
medio-moderado.
3. Una actividad física que, a pesar de la progresión de
la enfermedad, podamos seguir haciendo a lo largo del
tiempo, aunque requiera unas variaciones o el uso de
ayudas técnicas. Como por ejemplo bolos, dardos, yoga,
gimnasia-estiramientos, pilates, bádminton, natación,
andar, senderismo, jockey, baloncesto, etc…
Como ya sabéis, Asem Catalunya apuesta por el deporte adaptado y la actividad física. Por esta razón, tenemos un programa de gimnasia donde se mezclan
muchas disciplinas y tipos de deportes. Esta actividad
se lleva a cabo los martes y jueves de 10.30 a 12h en el
Poliesportiu Ignasi Iglesias (C/Palomar, 48, Barcelona).
El grupo de gimnasia es un grupo de unas 18 personas de todas las edades súper cohesionado donde, además de hacer una actividad física moderada y
frecuente, nos lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo… con bromas, chistes y anécdotas… en fin, que
os esperamos en la clase de gimnasia!!!
En nombre de todos los participantes del grupo de
gimnasia ¡espero que os animéis a venir y a ayudaros a
vosotros mismos a ser más felices y sanos! Un abrazo a
todos.

Conveni amb
Catalunya Caixa

ASEM Catalunya ha signat un conveni amb Catalunya
Caixa que permetrà a tots els socis disposar d’aventatges financers i socials a través d’una targeta Master
Card. La targeta porta per nom Associació Catalana de
Malalties Neuromusculars, inclou el logotip de l’entitat
i és gratuïta. CatalunyaCaixa destinarà el 0,10% de la
facturació global que s’hagi fet a través de la targeta a
ASEM Catalunya, alhora que posarà a disposició dels
membres els seus productes financers i les condicions
preferents que en cada moment fixin les disposicions
legals o tingui establertes la Caixa.
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.
També hi ha la possibilitat d’incloure la foto dels associats a la targeta.
El sol·licitant que vulgui acollir-se a l'oferta financera
establerta per aquest conveni haurà de presentar-se davant Caixa d’Estalvis Catalunya, Tarragona i Manresa,
amb la targeta financera o un certificat d’ASEM Catalunya conforme pertany al col·lectiu, independentment
de la documentació precisa per formalitzar les operacions.

Vota els projectes de l’entitat a Banca Cívica
ASEM Catalunya va ser present en la festa que va organitzar Banca Cívica el passat 26 de març al parc de la
Ciutadella de Barcelona. A més de per donar-se a conèixer, aquest Punt de Trobada també va servir per a
captar persones que volguessin donar el seu suport als
projectes que ASEM Catalunya va presentar a la Fundación CAN. Els interessats poden entrar a la web de
Banca Cívica i votar els quatre projectes presentats, amb
el seu codi: Atenció Psicològica a Domicili (codi 22491),
Suport Integral a les Famílies (14941), Teatre IntegratiuTransitArt (13206) i V Setmana de les Persones amb Malalties Neuromusculars (16070). L’entitat financera
donarà 20 euros per cada persona que s’ha obert un nou
compte bancari a Banca Cívica a través d’ASEM Catalunya, i 10 en el cas que s’hagin interessat per Banca Cívica, sense ser nous clients.

Reunió al Parlament per parlar de l’estat
actual de les malalties minoritàries
ASEM Catalunya va ser una de les entitats que
va participar, el passat dijous 28 d’abril, en una
trobada sobre malalties minoritàries al Parlament de Catalunya. El president, Juan José
Moro, i representants d’altres entitats es van reunir amb Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, i Gloria Renom, diputada
del Parlament. Tots ells van poder fer una breu
exposició de la situació actual de les malalties
minoritàries, fent també menció de tot el que
s'ha aconseguit gràcies a l'esforç per part de les
associacions i federacions. També es va insistir
en com d’important és no fer cap pas enrere
malgrat la greu situació econòmica, sinó més
aviat el contrari. Tant de Gispert com Renom
van assegurar que les entitats podien comptar
amb el seu suport per poder seguir avançant.

Moment de la reunió al Parlament.

Carrefour premia el projecte Aula Viva

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, lliurament dels xecs als centres Carrefour Expres de Sarrià, Berga, Terrassa i Barcelona.

El projecte Aula Viva d’ASEM Catalunya ha estat premiat
en set ocasions pels clients dels supermercats Carrefour
Express de diverses poblacions catalanes, en el marc del
projecte Caude d’aquesta cadena de supermercats. L’entitat ha rebut set xecs per valor de 1.000 euros cadascun com
a premi per aquesta iniciativa.
Aquest projecte està adreçat als joves afectats per una
malaltia neuromuscular en edat escolar. De les 700 famílies associades a ASEM Catalunya, un 25% dels seus membres estan en edat escolar. Els beneficiaris d'aquest projecte
serien aquests infants, joves i les seves famílies que sovint
pateixen situacions d'estrès derivades de la situació de dependència dels seus fills/es. Els nens i joves amb malaltia

neuromuscular, per la seva patologia, falten sovint a l'escola, i això provoca un greuge comparatiu respecte els altres nens.
Amb aquest projecte es pretén aconseguir una educació
d'igualtat i un suport a les seves famílies, augmentant així
la seva autoestima, a més d’una societat més diversa i plural, i els clients de Carrefour així ho han reconegut. Els establiments on hem estat premiats estan situats a Berga
(Ctra. Sant Fruitós, 65), Castelldefels (Cami Ral de Valencia), Cubelles (Carrer Josep Mestres, 14), el barri de Sarrià
de Barcelona (Manuel Girona, 51), Terrassa (Ctra. de Castellar, s/n i avinguda Angel Sallent) i Vic (carrer Indústria
s/n).

La Federació ASEM
convoca un nou
concurs de fotografia

“Tú eres la Fuerza que nos impulsa” és el nom del concurs de fotografia que un any més ha organitzat la Federació ASEM. El tema del certamen està centrat en el
món de les persones que pateixen una malaltia neuromuscular i el seu entorn, de manera que es poden enviar fotografies en les quals es reflecteixin diferents
moments quotidians dels afectats: dificultats, fites, superació, participació associativa, vida familiar i laboral,
oci, etcètera.
Hi pot participar tothom qui ho desitgi, tant els afectats com el seu entorn i totes aquelles persones que sentin una especial sensibilitat amb els temes que afecten

les persones amb discapacitat física en general. El termini de presentació de les imatges, que s’han de presentar a les oficines d’ASEM amb el formulari
d’inscripció, és el 15 de juliol del 2011. Les bases es
poden consultar a http://www.asem-esp.org/descargas/2011-04-Concurso-fotografia-bases.pdf.
El primer premi està dotat amb 200 euros, la impressió gratuïta de l’obra premiada i un descompte d’impressió del 15% durant tot un any. El segon premi és de
100 euros, més la impressió i el 15% de descompte en
impressió, el guardó que aconseguirà el tercer classificat.

II Trobada de Joves
La Federació ASEM ha organitzat entre els dies
22 i 25 de setembre la segona edició de la Trobada de Joves, que tindrà lloc al Centre de Referència Estatal d’Atenció a persones amb
malalties rares i les seves famílies de Burgos
(CREER). L’objectiu d’aquest encontre és que els
joves d’entre 18 i 30 anys puguin conviure durant uns dies en un espai adaptat en el qual es
puguin relacionar i realitzar activitats d’interès
pedagògic, social, cultural i lúdic facilitant la
seva integració social. Algunes de les activitats
previstes són els tallers Com cuido els meus
músculs, tècniques per tractar l’estrès, Sexualitat
i Malalties Neuromusculares i les noves tecnologies. Els interessats en inscriure’s tenen temps
fins al proper 31 de juliol. Poden consultar el programa preliminar i descarregar el formulari
d’inscripció a la pàgina web http://www.asemesp.org/index.php/eventos/702-ii-encuentrode-jovenes-de-federacion-asem.

Entra en www.bancacivica.es y vota los
cuatro proyectos de ASEM Catalunya.
1. Atención Psicológica a Domicilio.
Código: 22491
2. Apoyo integral a las Familias.
Código: 14941
3. Teatro Integrativo - TransitArt.
Código: 13206
4. V Semana de las Personas con Enfermedades
Neuromusculares.
Código: 16070.

Nou calendari
dels grups
socioterapèutics

ASEM Catalunya col·labora amb el Centro Trinidad
ASEM Catalunya ha estat una de les entitats que ha col·laborat
amb el Centro Trinidad en el projecte social “Promovent valors
positius en la societat”. En centre ha editat un àudio llibre dramatitzat, que va presentar el passat 8 d’abril al CaixaForum, titulat I si no fos un conte? Un camí cap a la llibertat, escrit per
Esteve Serra, amb els objectius d’apropar la lectura d’una manera màgica, retornar al conte la seva essència i facilitar la lectura a les persones amb disminucions visuals, amb
discapacitats, gent gran, nens amb dèficit d’atenció, etc. El
conte es pot descarregar a www.centrotrinidad.com.

10ena edició dels Premis ‘cermi.es’
Enguany s’ha inclòs una categoria
dedicada a l’Any Europeu del Voluntariat

Fins al 22 de juliol hi ha temps per presentar candidatures per a la desena edició dels Premis 'cermi.es', que
anualment convoca el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) amb l’objectiu de reconèixer la tasca realitzada per la societat en
favor dels drets, la participació i la plena ciutadania de
les persones amb discapacitat i les seves famílies. Com
a novetat, enguany s’ha inclòs una categoria especial
dedicada a l'Any Europeu del Voluntariat 2011, que premiarà la persona, entitat, empresa, institució o poder
públic que millors estratègies, iniciatives o accions
hagin desplegat en relació amb la promoció del voluntariat social a favor o per part de persones amb discapacitat.
A més del guardó especial dedicat a l'Any Europeu
del Voluntariat 2011, també hi ha els premis d'Inclusió
laboral, Investigació social i científica, Acció social i cul-

tural, accessibilitat universal-Fundació Vodafone, Acció
en benefici de les dones amb discapacitat, Mitjans de
Comunicació i Imatge Social de la Discapacitat, Cooperació Internacional, RSE-Discapacitat, Trajectòria associativa, Institucional i Millor acció autonòmica/local.
Poden presentar candidatures per als Premis
'cermi.es' totes les persones, organitzacions, entitats i
institucions que, compartint els objectius d'aquests
guardons, així ho desitgin. Hauran de remetre un escrit
justificatiu de la candidatura abans del 22 de juliol de
2011 a la seu del CERMI (Carrer de Recoletos, 1 baix, de
Madrid) o per correu electrònic a cermi@cermi.es. El
jurat emetrà i comunicarà la resolució en la segona
quinzena del mes de setembre de 2011 i fixarà la data de
lliurament de premis, que serà al voltant del dia 3 de
desembre, Dia Europeu i Internacional de les Persones
amb Discapacitat.

Casal Obert a Dismifísics
Les entitats AVAN i Terrassencs Disminuïts Físics Associats han arribat a un acord per a què
la primera desenvolupi el seu programa Casal Obert a la seu de Dismifísics. Aquest és un
punt de trobada per a persones amb alguna malaltia neurològica que vulguin reunir-se i realitzar activitats lúdiques (jocs, concerts, xerrades, manualitats i festes) i sortides culturals (visita exposicions, monuments de la ciutat, visitar la gossera municipal...) i esportives (jocs de
petanca, aquagym a piscina adaptada, ioga a un centre especialitzat...).
Amb aquest acord es pretén donar resposta a la demanda d'espai que té actualment el Casal
Obert de Terrassa, on assisteixen regularment una dotzena de persones i que per problemes
d'espai a l'actual seu de l'AVAN no poden realitzar les activitats còmodament. També es vol
afavorir que nous grups de persones que presentin alguna discapacitat puguin gaudir-ne d'aquestes activitats. L'espai, situat al carrer Arenys de Mar número 14, és una sala totalment accessible i adaptada per a les persones que presenten discapacitat.

Turisme
accessible i
obert a tothom

L'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña) i el Comitè
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI han signat un conveni que té per objectiu posar
en marxa iniciatives conjuntes per a què Espanya sigui una
destinació turística accessible i oberta a tothom, amb una
major qualitat dels productes i serveis que ofereix el sector
i, per tant, una major satisfacció de les expectatives de tots
els clients i una major rendibilitat per a les empreses.
Ambdues parts s’han compromès a executar accions dirigides a incrementar la inclusió i la normalització socials
de les persones amb discapacitat, promovent el turisme
per a tothom i fomentant l'accés regular i normalitzat de

les persones amb discapacitat i les seves famílies a tots els
productes, béns i serveis turístics.
El CERMI assessorarà Turespaña sobre els problemes i
necessitats de l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, mentre que Turespaña, que ja desenvolupa accions
en el marc dels seus plans i programes amb vista a la millora de l'accessibilitat de les destinacions i els establiments
turístics espanyols, es compromet a intensificar-les.
L'objectiu final d'aquest acord és impulsar la inclusió i
la normalització social de les persones amb discapacitat,
amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquest
col·lectiu.

De vacances amb Cocemfe
Cocemfe ja ha donat a conèixer les destinacions del programa de viatges per a persones amb discapacitat per al darrer semestre de l’any. Al mes de juny es podrà visitar Benidorm, de l’1 al 10; Lisboa (del 3 al 10), Torremolinos, a Màlaga (del 6 al 15), Islantilla, a Huelva (del 13 al 22 de juny),
Arguineguín, a Gran Canaria (del 14 al 23) i Lanzarote (del 28 al 28 de juny). Al juliol, les sortides
són al Balneari de Cuntis, a Pontevedra, del 30 de juny a l’11 de juliol; a la Manga del Mar Menor,
Múrcia (del 2 a l’11), a la Playa de las Américas de Tenerife (del 4 al 13); a Mojácar, Almería (del 5 al
14), a Salou (del 16 al 25); a la Vall d’Aran (del 18 al 27), a Santa Ponsa, a Mallorca (del 19 al 28) i a
Almuñécar, Granada (del 26 de juliol al 4 d’agost). D’altra banda, a l’agost s’han previst viatges a
Alacant (de l’1 al 10 i del 21 al 30), Tenerife (del 2 a l’11), Mallora (del 2 a l’11), Fuerteventura (del 17
al 26), Lleida (del 20 al 29), Peñíscola (del 22 al 31 d’agost) i Berlín, Alemanya (del 24 al 31 d’agost).
I per a qui prefereixi marxar al setembre, les opcions també són diverses: Las Palmas, Blanes, Eivissa, Ourense i Màlaga.
Podran viatjar les persones majors de 16 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Les sol·licituds s’han d’enviar a Cocemfe, departamento de vacaciones. C/Eugenio Salazar, 2. CP
28002, Madrid. Per obtenir més informació es pot enviar un correu electrònic a l’adreça vacaciones@cocemfe.es o bé trucar al telèfon 91.413.80.01.

Opinió

Todas somos grandes
Una mujer siempre está lista, a alerta, con energía, sin miedos y con esperanzas para soportar todo lo que ocurra. Nunca nos rendimos, nos
crecemos con las adversidades y estamos preparadas para aquello que
se nos presente. Somos un gran pilar. Según la época que estemos viviendo, damos lo mejor de nosotras.
En la adolescencia somos nosotras las mujeres las que damos todo
por nuestras amigas y nos volcamos con ellas. Somos fieles a nuestras
amistades y somos capaces de montar la mayor de las fiestas estando
en plenos exámenes si, con ello, conseguimos la sonrisa de nuestra
amiga.
Crecemos y nos enamoramos. Arriesgamos, luchamos, reímos y lloramos. Vivimos al cien por cien nuestros primeros amores y aunque
nos hayan destrozado sabemos sacar lo bueno de lo vivido. Siempre
tenemos un buen recuerdo o un buen gesto para aquel que nos rompió
el corazón por primera vez.
Maduramos y formamos una familia. ¿Que somos madres? Ahí estamos para que a nuestro hijo no le falte de nada, aunque tengamos
que combinar varios trabajos, aunque no podamos comprarnos nada,
aunque nos privemos de salir a comer con las amigas. ¿Que además
somos madres solteras? Le damos el doble de cariño para que nuestro
hijo no note esa falta de figura paterna. ¿Que nuestro hijo padece alguna enfermedad? Movemos cielo y tierra para que lo vean, diagnostiquen y traten los mejores médicos del mundo, aunque tengamos que
irnos al extranjero. ¿Que somos nosotras las que padecemos alguna enfermedad? No caemos. Luchamos. Somos positivas y aunque haya días
que nos cueste levantarnos de la cama, ¡despertamos! Y sobre todo,
siempre tendremos una sonrisa en nuestros labios. Damos ánimos hasta
cuando necesitamos que nos los den.
Envejecemos y seguimos luchando. Damos todo por nuestra familia
y por las generaciones que han ido naciendo. No descansamos y siempre velamos por todos los nuestros. Nuestra edad avanza y nosotras
seguimos ahí. Tengamos la edad que tengamos, no se nos acaba la energía. Somos incapaces de irnos a dormir si nuestra conciencia no cree
que hayamos hecho todo lo posible por el bienestar de nuestra familia.
No sé que sería del mundo sin nosotras. Ningún ser tiene la fortaleza
que nosotras poseemos inconscientemente. Todas somos grandes mujeres. Cada una con nuestra historia, pero todas al pie del cañón. Luchando, disfrutando, sufriendo y amando, pero dispuestas a seguir
viviendo. ¡Gracias y felicidades!
Rocío
Socia de ASEM Catalunya

Ningún ser tiene
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nosotras poseemos
inconscientemente.
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disfrutando,
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Carta de l’AIV

Oda a la silla de ruedas

Benvolgut Juan José Moro, president
d’ASEM Catalunya.

No me había fijado bien en ti hasta que alguien me preguntó:
¿No la odias? Me quedé sin respiración. ¿Odiarte? Eres mis
piernas y todo lo que necesito para desplazarme por la vida.
¿Odiarte? Eres mi libertad y cuando llego al lugar elegido me
siento ligera como un pájaro. Y feliz porque no necesito a
nadie. ¿Cómo podría odiarte?
¿A cuantos habrás paseado? Gente que ya había perdido la
esperanza de asomarse a la vida, oler las flores, escuchar la
canción de los arroyos. A lo mejor ni lo sabes, porque lo tuyo
es ayudar, sin esperar nada a cambio.
¿Nadie ha pensado en hacerte un monumento? Quizás no
estás en medio de una plaza porque nunca te han necesitado,
ni sueñan como nosotras en volar. Sientes que no puedes correr con las piernas, pero puedes hacerlo con la imaginación.
Me gustaría decirle al mundo que tu corazón y el mío laten
con el mismo ritmo que el de los atletas de las Olimpiadas. Yo
lo hago, mientras me llevas –casi me meces– por esos caminos
llenos de sol que a veces no necesitan llegar a ningún sitio. Te
quiero con todo mi corazón, querida silla de ruedas.
Rosa María Pantaleoni. Barcelona.
Extraída de La Vanguardia del 6 de marzo de 2011.

Una vegada més m’ha arribat al meu
domicili el vostre LLIGAM, corresponent al mes de gener d’enguany, el
qual, com sempre, està ple d’informació
i reportatges, tant a nivell social com
científic.
Imagino l’esforç que us suposa tirar endavant aquesta revista periòdica, tant
pel maquetatge com per aconseguir els
continguts i, si m’ho permeteu, vull
manifestar-te la meva admiració i felicitació per tot el que feu i per com ho feu.
Sé el que és estar al front d’una entitat
de discapacitats –cosa que he fet al llarg
de 22 anys amb Auxília– i penso que no
deu ser massa diferent de la teva situació actual.
En manifestar-te aquest reconeixement,
et desitjo també que tinguis sempre el
coratge necessari per seguir endavant i
no defallir quan sorgeixin dificultats.
Amb aquesta postura, et desitjo que per
molts anys perseveris en la tasca que
t’has imposat i aconsegueixis els èxits
que el teu esforç, i els del teu equip, es
mereixen.
Amb tota cordialitat,
Lluís Martí i Bosch
President de l’Associació Internacional de Voluntariat (AIV)

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
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Tel. 93 274 49 83 - Fax 93 274 49 83
asemcatalunya@telefonica.net
www.asemcatalunya.com

