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L’EDITORIAL

Hilari Flores
President d’ASEM
Catalunya

2013, UN ANY CURULL D’IL·LUSIONS

Com a nou president d’ASEM Catalunya em dirigeixo a vosaltres
per primera vegada des de les pàgines del nostre estimat Lligam.
Abans de res vull felicitar en nom meu i d’ASEM Catalunya als 3
guardonats en la 2ª edició dels premis Fem Pinya, els Srs. Jaume
Lladó i Juan José Moro i la Sra. Maria Teresa Baltà. Tots ells s’han
fet mereixedors del premi per la seva dedicació a l’associació al
llarg dels anys havent-la dut a altes fites de reconeixement, projecció i prestigi; ells són exemple per tots nosaltres.
En aquests temps de desmobilització cal dir que les persones són
l’actiu principal de qualsevol associació i se les ha de cuidar, inclús
mimar i amb aquests premis fem cada any una crida a la implicació, a fer pinya per construir una associació més forta. Portem
molts anys de lluita en els quals hem aconseguit fites importants
però ara, a causa de la situació econòmica, que ha provocat una
sèrie de retallades socials que ens han afectat de ple, cal estar més
units que mai i us necessitem a vosaltres per sortir reforçats i encarar el futur il·lusionats i sense deixar mai de somiar en un món
lliure de barreres i amb les teràpies adequades per tots nosaltres.
I per començar a fer aquest somni realitat tenim un any 2013 que
volem convertir en un any especial, ple d’activitats ja que coincideixen 2 esdeveniments molt importants, l’any nacional de les
malalties rares i el trentè aniversari de la fundació d’ASEM que
com tots sabeu va néixer a Barcelona. Amb l’objectiu de multiplicar la visualització del nostre col·lectiu hem preparat un programa
d’actes que inclourà tot tipus d’activitats, xerrades mèdiques i socials, concerts, estands en fires i d’altres.
Seguirem lluitant pels nostres drets contra el copagament de les
prestacions ortopèdiques, dels fàrmacs, de les retallades en la llei
de la dependència, en la sanitat i en tants d’altres aspectes que ens
afecten.
Per acabar doncs desitjar-vos un bon any 2013 i agrair la feina feta
per voluntaris, col·laboradors, socis, sòcies, Junta Directiva i equip
tècnic en aquest any que acaba.
En Lluís Llach cantava el No és això companys no és això i ara més que
mai hem de ser valents i aconseguir que no ens puguin aturar.
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Opinió

Des de fa alguns anys, i com a reflex de la pròpia societat que ha tendit al passotisme, una de les
principals preocupacions en el món associatiu és
la participació dels socis i sòcies en l’entitat a tots
els nivells.
Què implica ser soci d’una associació? Per què
cal que participem en ella? Quines possibilitats hi
ha? M’agradaria dirigir-la? Són algunes de les preguntes que ens podríem fer i intentaré donar algunes respostes.
En qualsevol associació els socis són la força de
la mateixa ja que com més socis més representativitat i com més socis actius més possibilitats de fer
activitats i avançar.
No es pot fer recaure el pes de la gestió de l’associació només en la Junta Directiva i l’equip tècnic ja que això provoca a la llarga un cansament i
una manca d’idees, els socis han de fer propostes
de tota mena i d’aquesta manera sentiran que l’associació és més seva. No es poden fer assemblees
amb només 5 socis participants, segur que tots
tenim al cap millores i és un dels espais on proposar-les. El sentiment de pertinença a una associació
s’enforteix participant en la gestió o en les activitats del dia a dia. I si participem en la gestió potser
en el dia de demà podem ser un relleu a l’equip directiu. Un dels grans problemes és el relleu de les
Juntes Directives, i sobretot dels presidents de les
entitats. Quan una persona és sòcia d’una associació ha de veure amb il·lusió la possibilitat de
poder-la dirigir i així poder deixar la seva empremta en el rumb de la mateixa.
Quan en una associació hi ha un bon equip tècnic que resol els problemes que els hi plantegen els
socis però aquests no participen en la vida social es
corre els risc de convertir-la en un centre assistencial i aquest no és l’objectiu de l’associació. Cal
donar les respostes demanades però també cal
buscar espais i fórmules per la participació dels
socis. Els socis són la força si participen en ella. Actualment tenim els grups socioterapèutics, les ac-
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tivitats d’oci terapèutic, les sortides, altres activitats variades però totes són activitats dirigides, és
a dir que el soci no ha d’organitzar ni aportar
idees. Són un bon nombre d’activitats sempre amb
possibilitats d’augmentar ja que ens falten fronts
per cobrir com poden ser el jove, o els socis de fora
de Barcelona i no sempre fàcil de fer-ho també per
la pròpia idiosincràsia de les nostres malalties, fet
que mai hem d’oblidar, no tenim facilitat de desplaçament. Així doncs, un cop més veiem que el
sector més fluix és la col·laboració en la gestió del
dia a dia de l’entitat.
Segur que tots tenim clar que és el que esperem
de l’associació, però també hem de formular la
pregunta contraria, què és el que nosaltres podem
aportar a l’associació? Potser si paréssim a reflexionar en la resposta ens adonaríem compte que si
que tenim coses a aportar i és un dels deures que
tenim com a soci, estigui o no escrit en els estatuts.
Jo us demano que ho feu ja que necessitem de tots
per tirar endavant ASEM Catalunya i més en
aquests temps de mancança de diners on cal tornar
a confiar en el poder de la reflexió i la imaginació.
Però no ens oblidem que la via de la participació
és bidireccional, perquè algú s’impliqui cal que conegui bé el que es fa a l’associació i per això cal potenciar la comunicació entre l’associació i els socis,
a més dels canals ja existents com el Lligam, el butlletí setmanal o els correus electrònics. Cal potenciar l’entorn 2.0 i en la mesura que arribi
informació és més senzilla la participació.
Així doncs, com a resum, cal la força dels socis
per fer una associació forta tenint en compte que
les que sobrevisquin a la crisis sortiran amb una
avantatge important per encarar el futur. Tots
sabem que no és una feina fàcil per les nostres circumstàncies, però no ens podem tancar i només
pensar en l’associació quan tenim una necessitat a
cobrir.
Hilari Flores
President d’ASEM Catalunya
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Gala fem pinya

Els guardonats són persones molt participatives
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Lluïda Gala dels premis FEM PINYA

Els premis fem PINYA han reconegut la dedicació altruista de Josep Lledó, la participació activa de Teresa Baltà i la honestedat i
rigor de qui fou durant 9 anys president de
l'entitat Juanjo Moro.
El presentador Pedro Borràs va enllaçar la
primera de les actuacions i els actes protocol·laris del lliurament del metacrilat que simbolitzant lʼesperit col·laboratiu.
Elizabeth Díaz va donar a lʼacte una solemnitat i presència amb els seus boleros que
van ser escoltats i gaudits pels assistents.
El primer premi el va entregar Josep Vilà
com a conseller de gent gran i cooperació.
En el seu parlament va lloar la tasca de lʼassociació i la iniciativa de fer aquests premis.
Quan Jaume Lledó va agrair el reconeixement que se li feia va explicar que tota la
seva vida sʼha dedicat a la traducció en diferents idiomes i que això va començar dʼuna
forma quasi casual.
La segona persona cridada a pujar a lʼescenari va ser Teresa Baltà que va rebre el
premi de mans de Imma Moraleda, política
socialista vinculada a la lluita per la igualtat

de les dones.
La premiada va recordar els anys inicials de
lʼassociació i la seva vinculació primerament
molt directa amb el seu fill afectat, però que
es va mantenir de forma diferent a partir del
desenllaç de la malaltia. Va ser presidenta
de la federació ASEM en els anys inicials.
El tercer en pujar a lʼescenari va ser Juanjo
Moro que fins fa poc presidia l'entitat, va
rebre el premi de mans del nou president Hilari Flores.
Moro va fer un discurs encoratjant als socis
a participar activament i implicar-se en els
moments de crisi que ens toca patir i que
malauradament no podem donar per acabats.
Va tancar lʼacte protocol·lari el nou president
que va explicitar la seva voluntat i energia
per afrontar la nova situació i reiterà la demanda dʼuna major participació per part de
tots.
Per acabar va haver-hi una actuació per
part dels joves actors de lʼescola Eòlia digna
dʼun gran musical.

Jaume Lladó

Segons s'expressa en lʼacte del jurat referint-se als premis: “Tots els premis tenen un
gran valor simbòlic i tots ells signifiquen un
reconeixement al treball, al compromís, al
sentiment de pertinença i són aquests valors els que ens han fet atorgar el premis.
Totes les persones premiades han deixat
empremta i testimoni en l’entitat i sens
dubte seran un exemple a seguir.”
Premiat
A Jaume Lladó se li va entregar el premi a
la col·laboració per la seva dedicació durant
més de deu anys a cuidar i convocar un
dels grups socioterapèutics de lʼentitat,
aconseguint a més una gran fidelització del
grup. A més de les tasques de traductor
dela documentació i cartes que arriben a

ASEM-Catalunya en idioma estranger.
En la seva intervenció va explicar com va
ser que com aquell que no vol la cosa es va
anar especialitzat i ara és un traductor de diferents idiomes al català i també a la inversa.
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Gala fem pinya

La guanyadora del premi a la participació és una persona amb una llarga trajectòria i implicació a tots nivells en el
món associatiu, des de lʼantiga associació Asem on va ser-ne un dels membres
actius com a mare afectada fins a la Federació Asem on va exercir uns anys la
presidència.
En les seves paraules d'agraïment va
fer esment a la memòria del seu fill, i recordà els anys d'inici que no van estar
exempts de dificultats, en els que va ser
necessari lluitar per la defensa de drets
que amb molt dʼesforç van ser reconeguts i que en el present per les dificultats
de la crisi es tornen a qüestionar.

Juanjo Moro

Gener 2013

Juanjo Moro ha estat el president els
darrers nou anys, home amb un historial
combatiu que es va forjar en lʼentorn reivindicatiu dels moviments veïnals. El
jurat va voler reconèixer a una persona
que ha dedicat molts anys a lʼassociació
tant com a soci, membre de la junta directiva i president que sempre ho ha fet
des de l'honestedat i el rigor amb uns resultats excel·lents.
Moro va aprofitar les paraules d'agraïment per fer un comiat com a president
i mantenir el seu compromís amb lʼassociació ja que hi seguirà vinculat tot i disposar de menys temps per fer-ho.

Les actuacions van ser molt aplaudides per tots els presents

La cantant cubana Elizabeth va obrir la gala
dels premis amb ampli repertori de boleros i
cançons populars de llatinoamèrica, en diferents moments de la seva actuació va ser
seguida pel public que feia palmes seguint el
ritme de les melodies i fins i tot puntualment
va corejar alguna tonada.

Quan semblava que sʼhavia acabat lʼacte
després dels discursos i anunciat que hi
havia un aperitiu preparat en una sala propera en el escenari van entrar unes joves
que de seguida van concentrar lʼatenció de
tots per les seves veus i balls, Els joves ballarins i cantants van tancar lʼacte.

LLIGAM num 32:PLANTILLA LLIGAM

1/2/13

16:47

Página 6

ASEM Catalunya · Lligam

Cronologia
SETEMBRE - DESEMBRE
24 DE SETEMBRE

Participació en la mostra d’entitats
organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona dins dels actes de la
Mercè.

Asem Catalunya va mostrar a la ciutadania les activitats i projectes de la nostra entitat i va informar a les persones interessades
que s’hi van atansar.

27 DE SETEMBRE

Reunió del comité d’experts.

En la seu d’ASEM es van reunir els experts que col:laboren amb les seves aportacions i suggeriments de cara a millorar
les activitats i serveis que s’hi desenvolupen. Entre d’altres propostes en la seu
d'ASEM es van reunir els experts que
col·laboren amb l'entitat per parlar de la
fisioteràpia domiciliària,
els registres de pacients i els texts científics de la pàgina web.
26 i 27 DʼOCTUBRE

Presència al MAQUINA’T.

La iniciativa del districte de Sant Andreu
amb el suport del centre comercial la Maquinista va ser de nou una forma lúdica i
pràctica per acostar els més joves a la perspectiva de les persones que han de superar
les barreres arquitectòniques que en dificulten el seu desplaçament a causa d’alguna
discapacitat.

29 DʼOCTUBRE

Reunió amb l’Institut Municipal
de Discapacitat.

El president i la gerent d’ASEM Catalunya van aprofitar la visita de presentació
del nou representant de de la nostra enti-

Notícies

Setembre de 2012

tat i per exposar el projecte de convertir
ASEM Catalunya en un centre de referència d'atenció psicosocial per persones
afectades per malalties neuromusculars,
projecte que els de l'IMD ens van proposar d'ampliar a altres patologies.
30 DʼOCTUBRE

Excursió.

Dins les activitats culturals es va visitar a
l'Escala, al museu de l'anxova.
8 DE NOVEMBRE

Reunió amb el regidor de consell de
districte del barri de Sant Andreu

La trobada del passat 8 de novembre va
servir per reforçar la col·laboració que es
manté amb el districte i la persona de Raimon Blasi des de fa temps i de la que l’associació es mostra agraïda. Per concretar
més en les formes en que es materialitzaran els treballs conjunts s’ha fixat una propera trobada el dia 11 de gener
16 DE NOVEMBRE

Premis fem Pinya

El divendres 16 de novembre una lluïda
gala va servir per fer un reconeixement públic als socis Jaume Lladó, Teresa Baltà i
Janjo Moro. Els premis es van lliurar en la
casa del Mar de Barcelona que va ser cedida per l’Ajuntament per poder-hi realitzar l’acte.
15 DE DESEMBRE

Dinar de Nadal

El tradicional dinar de Nadal d’Asem-Catalunya es va celebraren un hotel cèntric
de la ciutat de Barcelona. Una actuació
musical va tancar l’acte la qual cosa va ser
molt ben valorada pels assistents.
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Dia internacional de
les persones amb
discapacitat

Notícies

Setembre de 2012

El nostre president Hilari Flores va tenir una
intervenció radiofònica com a portaveu dels
discapacitats físics en el programa de la tarda
a Catalunya Ràdio “La Tribu” on va parlar
de com ens afecten les retallades en el nostre
col·lectiu. Coincidint amb el 3 de desembre
va haver-hi mobilitzacions de diferents
col·lectius per protestar per la política de retallades pressupostàries que s’ha apliquen
per part de les diferents administracions públiques.

Donar-se a conèixer
als més joves

Foto cedida per l'associació dʼamputats Sant Jordi

Fe dʼerrades En el darrer número del LLIGAM (31) corresponent
al mes de setembre de 2012 on hi diu:
“Els socis dʼAsem afectats dʼalguna malaltia no hauran de pagar
lʼanomenat euro per recepta, però si el import del medicament
de forma proporcional als ingressos familiars.”
Hauria de dir:
“Els socis dʼAsem tot i estar afectats dʼalguna malaltia hauran de
pagar lʼanomenat euro per recepta, i segons el cas lʼimport del medicament de forma proporcional als ingressos familiars.”

Asem Catalunya va participar en una nova
edició del MAQUINA’T una iniciativa del
centre Comercial la Maquinista que va permetre als més joves estar en contacte amb la
realitat quotidiana i les dificultats amb les
que es troben persones que tenen algun tipus
de discapacitat.
Un petit circuit amb petites rampes i molts
menys obstacles que els que a diari s’han de
trobar els usuaris de cadires de rodes servia
perquè el nens i els joves poguessin comprovar com és pot superar els obstacles. A la majoria però els va costar dominar la cadira de
forma que poguessin fer tot el recorregut
sense dificultats. Membres d’ASEM-Catalunya van ser presents mentre durava l'experiència , s’hi va realitzar un taller de pintura
per part del soci d'ASEM Florencio Martin a
més de respondre les qüestions que els formulaven.
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Setembre de 2012

GRUPS SOCIOTERAPÈUTICS

Gener
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3
10
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24
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Març
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7
14
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CALENDARI Gener 2013 Abril 2013
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6
13
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27
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3
10
17
24
31

Grup de pares. Primer dilluns de mes a les 19:30h Fabra i
Coats
Grup d'adults. Primer divendres de mes a las 16:30h. Fabra i
Coats
Grup de familiars. Cada quinze dies, pendent de confirmar
en Pi i Molist , en Roger de Lluira 126
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Grup de dones. Segon dijous de mes a las 18h. Fabra i Coats

Grup de Steinert. Últim dijous de mes a las 19h. Fabra i Coats

En momentos de “retallades”, cuidar y defender los servicios
Desde hace años, Asem Catalunya, puso en marcha un servicio que entendíamos era muy beneficioso para los socios de AsemCat y sus familias,
esta primera idea, se ha venido confirmando a lo
largo de los años. Testimonios de los participantes
así nos lo atestiguan. “en el grupo soy otra persona,
me dejo ir y siento que puedo decir lo que quiero y
escuchar a los otros, de una manera tranquila y respetuosa”. “estoy muy a gusto en el grupo y os
echaba de menos, es que en el grupo compartimos
sentimientos, preocupaciones y alternativas”
Los espacios grupales que Asem Cat, pone a disposición de los socios y sus familias, durante estos
años han sido un elemento diferencial y característico de AsemCat, un espacio disponible a las necesidades de los socios, un espacio que permanecía
por encima de los avatares de la vida asociativa y
de la vida personal de cada uno de los participantes, un espacio que permanecía y siempre estaba a
nuestra disposición.
Y ahora, en estos momentos de incertidumbre, de
recortes en los servicios sociales, en las subvenciones, en el modelo de sociedad, los grupos permanecen pero esta permanecia, dependerá de todos
los socios, y de su apuesta por defender estos es-

pacios, tanto aquellos socios
que vienen a los grupos,
como los que han venido, y
aquellos que, tal vez, alguna
vez sientan necesario venir.
La voluntad de AsemCat es la
de mantener estos espacios
grupales, pero esta voluntad,
también, ha de ser manifestada por sus socios, y esta se
manifiesta en la asistencia a estos espacios.
Es un reto a asumir por todos los socios, la asistencia a los grupos, es un beneficio para los asistentes,
pero, también, una manifestación practica que este
recurso es eficaz, eficiente y efectivo. Parámetros
con los que habremos de medir los recursos.
En época de recortes, utilizar de manera eficiente
los servicios que tenemos a nuestro servicio.
En el calendario que os adjuntamos, están planificados los horarios, días y lugares en los que se llevan
a cabo las sesiones grupales.
Nos vemos.
María Ramos
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Col·laboracions

Avui els pares d’Isabel arriben més d’hora i a la sala
d’espera parlen amb altres familiars animosament, fins
i tot amb rialles. En entrar a la sala del grup, canvien el
seu semblant, les seves veus adquireixen un to més
greu i intimista. Les rialles han donat pas a un silenci en
els seus inicis confortable però que a mesura que passa
el temps es converteix en inquietant i molesta.
Josep, pare d’un fill amb problemes neuromusculars,
trenca el gel. – però que us passa ara tan silenciosos i
fins fa poc xerrant per les orelles -. Aquí venim a fer una
altra cosa, venim a fer teràpia, diu un altre.
Que vols dir amb això de teràpia ?, pregunta el pare
d’Isabel. Doncs ho preguntarem al Doctor.
El Doctor pensa que és una pregunta que no ha de contestar ell, que pot ser molt més útil, que la resposta la
pugui contestar el mateix grup. El que ha estat capaç
de formular-la també pot elaborar-ne les respostes.
Podem pensar junts sobre l’experiència que compartim.
Doncs jo, contesta el pare d’Isabel, vinc a escoltar als altres, sempre aprenc alguna cosa nova. A mi em serveix
per parlar de tot el que no puc parlar en altres llocs,
contesta la dona. Aquí m’escolteu, i m’escolto jo quan
parlo, segueix una tercera.
Estàs molt trista -, referint-se a una altre dona. L’home
que l’acompanya contesta, -trista no, emprenyada-.
Avui ens han visitat en el Hospital X, com sempre no
t’escolten, ni et diuen res de nou. Això és el que cou,
voldríem que ens expliquessin alguna cosa nova que
mai arriba. No és això, contesta l'altre, tan sols s’interessen per alguns temes, sempre les mateixes preguntes. La meva filla les contesta sense pensar, a vegades
fins i tot els enganya. Quan ens en donem compte ja
som al carrer.
A partir d’aquestes experiències, es desenvolupa una
discussió sobre el que entenen per escoltar, que esperen escoltar i sobre tot, la frustració que senten quan no
poden escoltar el que voldrien. Els metges escoltaran o
parlaran més o menys, però el seu “delicte”, és no dir
el que ells volen escoltar. És dur acceptar que no hi ha
de moment aquells medicaments que podrien proporcionar noves esperances. Es pot viure com una crueltat
no tenir respostes. Tanmateix el metge no pot fer una
altra cosa, i ben segur que hi posa tot el humanisme que
pot, en transmetre reiteradament el mateix missatge.
No és un problema del metge, finalitzen la discussió.
El problema és, acceptar el que et diuen, una i una altre
vegada. El que ja saps i voldries ignorar.
El terapeuta intenta recollir les aportacions de tots ells.
Escolar, escoltar-se, aprendre dels altres, parlar amb llibertat, però sobre tot, el poder pensar junts. Com en el
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tema de l’experiència hospitalària. A
partir d’aquest punt, hem pogut
desenvolupar un pensament. D’entrada apareixia l’agressivitat contra
els metges. Els culpables de tot plegat. Entre tots hem pogut encarar el
conflicte amb més realisme. No són
els metges els culpables, ni els malalts, ni les malalties i molt menys els familiars. No
estem parlant de culpes, estem parlant de patiment, un
patiment compartit en menys o més mesura per tots
plegats. Com encarar tot el patiment, sense utilitzar la
sortida de buscar culpables, -que no ho són- i descarregar sobre ells tots els sentiments; ràbia, ira, frustració,
etc. Segurament el grup és terapèutic quan permet l’aprenentatge de contenir totes les emocions, per doloroses que siguin, sense dipositar-les en els altres;
professionals, familiars etc. El discurs punyent i persecutori s’ha transformat en un altre més contenidor i
comprensiu.
Contenir-les, i acceptar-les per gestionar-les millor,
sense però intoxicar-nos. Que el patiment no ens impedeixi pensar com manejar-nos millor.
Els terapeutes s’interessen per les rialles de la sala d’espera. Es tracta d’un fill, afectat per una MNM, -malaltia Neuromuscular-. Que durant uns mesos ha estat de
viatge TOT SOL, per un país llunyà. S’ha enfrontat
amb moltes contrarietats, però se’n ha sortit molt bé el
molt punyeter. En explicar-ho el pare, es posa a riure, i
amb ell, la seva dona i la resta del grup. “son molt més
espavilats del que sembla.” “a casa s’arrepengen i a fora
s’espavilen”. “ens prenen el pèl”. Entre bromes i en un
ambient molt més distès, s’ha pogut des dramatitzar el
clima emocional i s’ha pogut repescar la dimensió més
saludable dins de la mateixa malaltia.
Tot això ens ho amaguen, en realitat amb la família
comparteixen fonamentalment els mals moments, els
mals humors, mentre mostren als de fora, les cares més
amables. Com nosaltres afegeix el terapeuta. Compartíem els patiments, però la broma i el sentit del humor,
quedaven a la sala d’espera. Es que la festa no té cabuda en un grup terapèutic ?. era per no despertar enveges ni gelosies, diu el pare.
Les enveges, les gelosies, les culpes, i sobre tot, la funció de la família son temes recurrents, els tractarem més
endavant, proposen els terapeutes.
Josep Maria Recasens
Psiquiatre del Centre Pi i Molist de Barcelona
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Reportatge

La ministra de Sanitat Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, va anunciar el passat 26
dʼoctubre la declaració del proper 2013
como el “Año Español de las Enfermedades
Raras.”
La ministra es proposa impulsar iniciatives
que permetin donar a conèixer les malalties
a la ciutadania en general i despertar lʼinterès de nous investigadors, professionals sanitaris i de la industria farmacèutica.
Per a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) aquesta anunci pot
suposar un punt dʼinflexió per nous enfocaments de cara les patologies poc freqüents
alhora que demana mesures concretes per
a millorar la qualitat de vida de les famílies.
Des de la federació
sʼestà treballant per tal
de recollir de manera
directa i per part de
les persones que sʼenfronten en el seu dia
dia amb aquestes situacions les necessitats més urgents que
sʼhan de resoldre de
forma prioritària.
Podeu dir-hi la vostra
en lʼenquesta online
que sʼha preparat en
aquesta adreça electrònica.
«https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJRaWtnVE9rbFlWU
TN5MFNsN3RIb2c6MQ#gid=0»
El Ministerio de Sanidad va declarar el 2013
com a “Año Nacional de las Enfermedades
Raras” després de les sol·licituds i el treball
realitzat per diferents institucions, en concret
per, la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM), la Federación Española de Enfermedades Raras y la
Fundación Isabel Gemio que van treballar
de forma conjunta per assolir aquest reco-

neixement.

També el dia mundial

Aquest 28 de febrer de 2013 és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries o Rares.
Actualment, hi ha identificades unes 7.000
malalties minoritàries o rares, de les quals
unes 4.000 tenen un origen genètic.
Aquestes patologies són la primera causa
de mort en nadons de menys d'1 any, i
representen un 10% de les morts de criatures d'entre 1 i 5 anys. A Catalunya, es
calcula que hi ha uns 400.000 afectats.
Les malalties minoritàries o rares són en la
seva gran majoria cròniques i degeneratives.
Segons la Unió Europea, una malaltia
es considera minoritària quan només
n'hi ha 5 casos per
cada 10.000 habitants.
Poden afectar persones de totes les
edats, però es presenten preferentment en la
població infantil. Es
calcula que entre un 6 i un 8% de la població pot estar afectada per alguna d'aquestes
patologies.
La seva excepcionalitat fa que siguin difícils
dʼidentificar i de diagnosticar i lʼescàs nombre de pacients de cada malaltia fa difícil trobar tractaments farmacològics i no
farmacològics eficaços. Reben per això el
nom de medicaments orfes i malalties rares.
Malgrat tot, en moltes dʼelles el diagnòstic
precoç i les atencions adequades milloren la
qualitat i lʼesperança de vida dels pacients.
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El mercado laboral cada vez es más compe- difícil que éstos cuenten
titivo y esto hace que sea más difícil superar con un expediente impelos procesos de selección; por eso, es impor- cable de “superar curso
tante conocer las competencias que buscan
por año” debido a las balas empresas para poder prepararnos mejor. rreras que pueden ir surBásicamente, las empresas que buscan
giendo por diferentes
candidatos con discapacidad buscan las mis- motivos relacionados con
mas competencias que buscarían en candila discapacidad (por
datos sin discapacidad. Sin embargo, esto
ejemplo centrándonos en
es un error, pues es imposible equiparar a
el colectivo de ASEM, es frecuente enconunos y a otros en ciertas competencias (estrarnos con dificultades que no nos permiten
pecialmente en las competenir al ritmo de nuestros comLas
competencias
personales
cias profesionales), pero de
pañeros, sobre todo por
se
ven
más
fortalecidas
que
en
esto hablaremos después.
causas médicas, barreras
Ahora vamos a centrarnos en las personas sin discapacidad arquitectónicas, incomprencuáles son esas competensión por parte del profesocias profesionales y personales que valoran
rado, etc.).
las empresas:
La segunda razón es el inglés, ya que para
- Formación: actualmente hay una tendencia aprender y/o perfeccionar el inglés es práctipor contratar a titulados universitarios con
camente necesario pasar una temporada en
máster o postgrado y que además tengan
países angloparlantes y esto se vuelve muy
expedientes académicos brillantes (superar
difícil cuando se tiene una enfermedad neucurso por año).
romuscular y se depende de una tercera per- Idiomas: dominio de al menos un idioma
sona.
(inglés).
La tercera y última razón es la experiencia,
- Informática: manejo de programas de texya que normalmente nuestro colectivo
tos y hojas de cálculo, correo electrónico,
cuenta con dificultades de inserción laboral y
redes sociales e internet.
es habitual que se tenga poca o ninguna ex- Experiencia previa en el puesto.
periencia, especialmente en los que mayor
- Competencias personales: polivalencia, ligrado de discapacidad tienen.
derazgo, iniciativa, trabajo en equipo, resSin embargo, a pesar de que en la mayor
ponsabilidad, compromiso, capacidad de
parte de los casos son las competencias proaprendizaje, motivación, capacidad de comu- fesionales las que quedan por debajo comnicación, flexibilidad y movilidad.
parando con personas sin discapacidad
¿Por qué es un error buscar todas estas
(aunque no siempre es así), la parte positiva
competencias en candidatos con discapacies que las competencias personales se ven
dad? La primera razón y también la más immás fortalecidas que en las personas sin disportante es que el colectivo de personas con capacidad, como por ejemplo responsabilidiscapacidad con titulación universitaria sólo dad, compromiso, motivación, etc. La idea es
representa el 1% del total de universitarios;
sacar partido a todas estas competencias
por lo que partiendo de esta base, hay muy
personales y fomentar las competencias propocos candidatos que cumplan este requifesionales en la medida de lo posible para
sito. Pero incluso en los candidatos que sí
estar a la altura del actual mercado laboral.
Carolina Arranz
cuentan con titulación universitaria, es muy
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Estem investigant de forma coordinada
des de diferents hospitals per conèixer
millor la malaltia de Charcot-Marie-Tooth

Carlos Casasnovas

Neuròleg, investigador de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques (IDIBELL)
en malalties neurològiques i neurogenètica i professor associat a la Universitat
de Barcelona. Ha publicat diferents treballs sobre el diagnòstic de les malalties
neuromusculars, actualment treballa a l’Hospital de Bellvitge

Seguir la dinàmica de treball del Dr Carlos Casasnovas és sorprenent pel constant no parar, en cada
moment hi ha una interrupció. Ens hem citat a les 9 del matí a lʼentrada de lʼhospital de Bellvitge, com
que estem al costat dʼurgències em prega el disculpi, ha dʼanar a visitar un pacient, serà un moment.
Lʼespero en el bar on em vindrà a buscar-me un cop complerta la seva obligació prioritària. Entrem
per un laberint de passadissos que per mi semblen dissenyats per confondre, El meu guia em demana
uns minuts al passar per davant del despatx dʼun col·lega que li fa una consulta sobre una persona ingressada. Finalment aconseguim arribar a un petit despatx on tenir la conversa que transcric.

LLIGAM . Com és pot compaginar la recerca amb el treball facultatiu?
Carlos Casasnovas.- Bé intentem fer-ho el millor possible.
De vegades és molt difícil de compaginar. Ho fem amb
una mica de voluntat i aprofitant els moments que tenim
amb menys assistència. I això ho he d’agraïr als meus caps
que sempre m’han recolzat i que m’ajuden a disposar
d’hores i dies per dedicar a la investigació. Ara, malauradament, amb les retallades ens queda menys temps ja que
es prima més l’assistència que la investigació. Això ho hem
notat, ara són males èpoques que esperem que passin.
L.- En quin moment es troba actualment la recerca?
CC.- Estem en un molt, molt bon moment. Perquè tenim
una base molt forta i no estic parlant d’una base d’investigació, que aquesta és evident, si no que, a més tenim una
cosa que ens dóna la força: els pacients. Hi ha molts pacients, desafortunadament , però el fet de que hi hagi pacients fa que hi hagi recerca. El pacient és la primera baula
d’una cadena molt llarga. Tenir malats disposats a col·laborar per a fer investigacions és el pas primari, indispensable, inicial i, probablement, el més important per tal de
que es posin en marxa una sèrie d’esdeveniments. Així a
partir del material biològic d’un pacient amb una malaltia
neurodegenerativa (ja sigui l ADN, biòpsia muscular, biòpsia del nervi o de pell ...) i després de molts processos de
recerca, es pugui intentar esbrinar que és el que funciona
i que no en aquell teixit. A partir d’aquí podem dissenyar
dianes terapèutiques, és a dir, sabent que és el que no funciona, ens permetrà buscar els fàrmacs que puguin influirhi per mirar de que allò funcioni o, al menys millor-ho i

això seria l’última baula de la cadena.
L.- Ha parlat de pacients, lògicament per posar-s’hi en
contacte les associacions com ara ASEM-Catalunya són
un bon interlocutor.
CC.- Intentem posar el màxim de recursos per establir contactes, hi ha vegades que els pacient viuen allunyats d’altres persones que estan passant pel mateix que ells. Les

El Doctor Carlos Casasnovas, va presentar una ponència en
la V Setmana de Malalties Neuromusculars organitzada per
ASEM-Catalunya, treballa al Hospital de Bellvitge, dóna
classes en el mateix centre i dedica una part del seu temps a
la recerca mèdica.

AS
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associacions en les que a més hi ha familiars fan una feina
indispensable. Per una banda ajuden a posar en contacte a
persones afectades pel mateix problema i, per una altra,
tenen una organització que els permeti unir forces i d’aquesta manera que els pacients i els seus familiars tinguin
una major influència social. A més, moltes vegades també
fan d’enllaç amb els professionals de la salut. Associacions
com la vostra són perfecte per establir aquests lligams.
Així, a més dels pacients als que tenim accés perquè els
tractem directament, podem tenir coneixement de la existència d’altres pacients a través de les associacions.
LL.- Estem parlant d’unes malalties que hi ha qui prefereix denominar com a poc freqüents altres en diuen rares,
minoritàries, és clar que estadísticament es donen pocs
casos. També es produeixen de forma aïllada.? És podria Hi ha una important línia de recerca que treballa la malaltia
donar el cas, en el nostre entorn, de casos que es desco- de Charcot-Marie-Tooth en la que hi participen diferents esneix que estan afectats per una patologia neuromuscu- pecialistes de tot l’estat espanyol
ners, recursos i investigadors, tindràs un resultat després
lar?
CC.- Desgraciadament, si. Són malalties que són poc co- d’un temps. El que passa és que la recerca no és una emnegudes perquè són poc freqüents, desafortunadament presa amb la que es tregui benefici en poc temps. La retenen la denominació de malaltia rara que sembla tenir cerca dóna beneficis en molt de temps. Val la pena invertir
una connotació negativa. Les característiques d’algunes en recerca però s'ha de ser conscient que és una inversió a
patologies poden passar desapercebudes fins i tot per les molt llarg termini.
L.-Ha parlat concretament d’una de les malalties, com es
persones que les tenen.
També poc succeir que siguin els mateixos els que no les tria una o altre alhora de fer la recerca?
detectem, ja que no es possible conèixer-les totes. Les as- CC.- Intentem treballar i investigar en el ventall més
sociacions de familiars en això tenen una labor indispen- ampli. Tenim línies d’investigació en altres malalties neusable al fer una divulgació, no tant sols de les rodegeneratives i també en malalties inflamatòries del
característiques de la malaltia si no també de com es pot nervi i, entre d’altres, en miastènia gravis, i tot això, a través
ajudar a combatre-la. I fer-ho des d’una visió més amplia, d’altres col·laboracions a nivell estatal. La línia de recerca
mèdica, ortopèdica i social. Oferint els canals per tenir el en la malaltia de Charcot-Marie-Tooth és probablement
una de les línies més forcontacte amb la persona
aprofitant que és una associació on també hi ha fa- tes des de el punt de vista
adient.
L.- Ha parlat de que tot i miliars voldria recalcar la importància de la feina de recursos humans i ecoles dificultat la recerca que estan fent ja que tenen la capacitat d’organit- nòmics en els que ara maestà en un bon moment. zar amb una potència i unes ganes que són un estí- teix tenim la sort de
participar. Nosaltres ens
L’esperança que podem
mul
pel
professional
devem als pacients. Són
tenir sempre s’ha de meels pacients el focus dels
surar amb cautela i amb
nostres esforços per intentar, encara que sigui d’aquí uns
una perspectiva llarga en el temps.
CC.- Evidentment. Jo sóc optimista. Moderadament opti- anys, que tinguin una millora en la seva qualitat de vida.
mista. Perquè optimista? Doncs per què, per exemple en Deixa’m dir una cosa abans d’acabar aprofitant que és una
la malaltia de Charcot-Marie-Tooth s’ha creat un consorci associació on també hi ha familiars; voldria recalcar la imespanyol, en el que participen molts especialistes d’Espa- portància de la feina que estan fent ja que tenen la capacinya treballant-hi. És un consorci que ha rebut un bon fi- tat d’organitzar amb una potència i unes ganes que són un
nançament i que li permet treballar i estudiar la malaltia de estímul, també per a nosaltres, els professionals mèdics, al
Charcot no tant sols des d’un punt de vist clínic, o electro- contagiar-nos el seu optimisme i la seva motivació. També
fisiològic o molecular, sinó en tots els diferents nivells d’a- és molt important el seu treball per aconseguir que els pafectació de la malaltia. Això ens permetrà de trobar dianes cients no estiguin aïllats.
terapèutiques, i potser, en un futur no gaire llunyà, poder Hi ha pacients que ja sigui per edat o altres circumstàncies
fer assajos amb tractaments. Això és el que em fa ser opti- personals volen oblidar la malaltia, la neguen i no pensen
mista, però perquè de forma moderada? Doncs per què en que poden ajudar als altres. Associacions com ASEM
tot això no només costarà molts diners, sinó que calen Catalunya ajuden a que el pacient que ja està ben atès des
molts recursos personals, el treball de moltíssima gent i d’un punt de vista mèdic als hospitals, també ho estigui a
temps. Les coses no venen d’un dia per l’altre. La recerca casa seva gràcies al recolzament que les associacions els hi
és més “matemàtica” del que sembla, si tu inverteixes di- ofereixen.
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En el marc de les actuacions 2012 pensades des de ASEM-Catalunya per a la formació dirigides als seus socis està programat un curs que pretén donar elements i eines
per a ser més efectius en el moment dʼanar a cercar feina. Tant des dʼun punt de vista
teòric com amb exemples en el curs que sʼiniciarà en el proper mes de gener ja que
es va tenir que ajornar la primera convocatòria que tenia la intenció dʼhaver-se fet en
el mes de desembre. Recordem per tant que queda oberta encara la possibilitat dʼinscripció i que els interessats han dʼomplir el imprès que es va enviar al seu dia o tornar-lo a demanar si no el trobeu

El proper mes de gener sʼimpartirà un curs
per tots aquells socis que hi estiguin interessats sobre les formes de inserir-se en el món
laboral.
Sʼorientarà des dʼun
punt de vista teòric per
a corregir els errors
més comuns i que ens
poden ser desavantatjosos alhora de competir per un lloc de feina.
També es mostraran
exemples de com fer el
vostre currículum vitae
o utilitzar noves tècniques com poden ser el
vídeo currículum o altres eines 2.0 que podrem trobar a la xarxa.
Aquesta iniciativa és
possible gràcies a la
suma dels esforços de la pròpia Asem-Catalunya i de les subvencions de la fundació
Once i de la col·laboració del Grup SIFU que
compta amb un important nombre de centres
de formació des de fa més de 18 anys.
Durant el curs s'aprendrà tècniques de control personal i quines són les nostres millors
virtuts i com fer-les destacar tant en el mo-

ment de sol·licitar la feina com si es dóna el
cas de tenir una entrevista amb un responsable de la selecció de personal de lʼempresa a la que
pretenem entrar a
treballar.
Un/a especialista
en lʼassessorament
per la recerca de
feina a més de facilitar un coneixements
en forma genèrica
també podrà, en la
mesura del possible,
donar un tracte més
personalitzat per a
cada alumne i cercar les solucions
que sʼescaiguin de
forma més adequada a cada un
dʼells.
Els socis, com sempre que es fa un curs,
han de rebre la informació i el full dʼinscripció
que és necessari fer arribar a la seu dʼAsem
Catalunya per formalitzar-ne la inscripció.
Si per algun motiu no teniu informació prèvia seria una anomalia que es necessari comunicar-la per poder-la esmenar.
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Aproximació a algunes plantes medicinals (2)

Sistema inmunitario

Es el responsable de combatir cualquier infección y restablecer nuestro organismo a nivel inicial.
ASTRÁGALO: refuerza el sistema inmunitario, mejora
la función cardiaca, aumenta la producción de orina,
trata la fibromialgia y sana las heridas. Ayuda a curarse
más rápido, interviene para afrontar el estrés físico y
emocional que aumenta la sensibilidad a la enfermedad. Contiene polisacáridos que estimulan la producción de glóbulos blancos, aumenta la producción de
interferon (inhibe el crecimiento viral).
EQUINACEA: acelera la curación de
los problemas cutáneos (heridas, quemaduras, furúnculos). Reduce la intensidad y duración de los síntomas
de la gripe y el resfriado, también
combate contra las infecciones de repetición como la otitis media y las cistitis. Actúa estimulando el sistema inmunitario produce más leucocitos defensivos estimula
la producción de interferon. Si se toma a los primeros
síntomas de la gripe puede evitar la infección y acortar
la duración. A nivel personal considero que es una de
las mejores plantas para la gripe.
PROPOLEO (no es una planta natural): Sustancia producida por las abejas. Estimula la fagocitosis (mecanismo de destrucción de las bacterias mediante los
glóbulos blancos), ideal para la faringitis, ulceras, acné.
Una de las ventajas del propoleo es que se puede mezclar con cualquier planta especialmente con equinacea.
Contraindicado en personas alérgicas al polen

Sistema respiratorio

MALVAVISCO: Esta planta se utiliza a nivel respiratorio
para aliviar la inflamación también Actúa a nivel intestinal (gastritis,colitis) alivia el dolor de garganta y otros
síntomas del resfriado. Actúa muy bien en la bronquitis
(inflamación de los bronquios) se aconseja tomar en inhalación (su eficacia y respuesta es mayor). Es rica en
mucilagos y a nivel oral forma una doble capa en la garganta que alivia la inflamación y promueve su sanación.
REGALIZ: Alivia el tejido de la boca y la
garganta, es antiinflamatoria(estimula el
cortisol ), antitusibo y facilita la expulsión
del moco. Ayuda a sanar las ulceras. Contraindicado en la hipertensión (tensión arterial alta).

Alergias

Respuesta excesiva de nuestro sistema inmunitario. Empieza a segregar inmunoglobulinas E y esta ataca a los
mastocitos y ellos segregan histamina y produce el
brote alérgico.

Setembre 2012

Tratamiento:
Ortiga: reduce la producción de histamina evitando el
brote alérgico. La sustancia activa es la quercitina.
Las plantas inmunoestimulantes están contraindicadas.

Gripe

Enfermedad causada por el virus infuenza, que afecta
las vías respiratorias altas. La mayoría de síntomas son:
cefaleas (dolor de cabeza), fiebre, faringitis (inflamación
de la faringe), tos, malestar y debilidad general. El
principal problema de la gripe es que puede derivar en
neumonía, se trata con antibióticos para tratar una
sobre infección. Seria muy recomendable que cuando finalizara el tratamiento tomara un suplemento de probióticos, ya que los antibióticos habrán destrozado por
completo la flora intestinal. Una característica de la
gripe es la capacidad que tiene de mutar el virus cada
año, así que no existe ningún medicamento efectivo
contra la gripe.
Posible tratamiento:
Aumentar el sistema inmunitario (equinacea y propolis). Faringitis: hacer gargarismos con zumo de limón
concentrado inmediatamente después de haberlo exprimido así la propia acidez y la vitamina C harán bajar la
irritación.
Tos: voy a nombrar a mi parecer las dos mejores plantas
contra la tos, Llanten y Drosera. Generalmente se mezclan en cualquier preparado para la gripe.

Bronquitis

inflamación de los bronquios muy común en los niños,
pueden ser dos causas, por la inhalación vapores tóxicos (contaminación etc.) o por infección .
Tratamiento:
Mejorar el sistema inmunitario(propoleo y equinacea).
Para tratar la inflamación con Malva o Malvavisco(inhalando).
Terapeuta: Oriol Alcalay Ferre

Plantes medicinals

Aquesta col·laboració voldria oferir un servei de consulta oberta de manera que si algun dels lector/res té
algun dubte sobre la conveniència o us de determinada planta ens pot fer arribar la seva consulta a
ASEM-Catalunya directament o via correu electrònic
a comunicacio.asemcatalunya@gmail.com i la farem
arribar a Oriol Alcalay Ferre soci d'ASEM-Catalunya
ens oferirà els seus coneixements en aquesta matèria.
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Asem Catalunya seguirà oferint entre d’altres les activitats de
gimnàstica, teatre i informàtica.
Pensades per mantenir l’activitat tant física com intel·lectual i
lúdica. Animeu-vos a participar en la que més us interessi o feu
propostes per cercar-ne de noves.

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

teatre

Activitats

Les classes es fan al Centre Pont del Dragó.
C/ de la Sagrera 179
08027 Barcelona
Tots els dimarts i dijous de 16 hores fins les 18
hores.
Inscripcions obertes tot l’any

Para apuntarse y formar parte del grupo de teatro y danza Transit-Art, ponerse en contacto
con ASEM Catalunya en el teléfono 932744983
o el 933469059, o con alguno de los miembros
que ya forman parte de él.
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Opinió

NUEVAS ESPERANZAS EN LA DECLARACIÓN
DEL 2.013 COMO AÑO DEDICADO A LAS

ENFERMEDADES RARAS/NEUROMUSCULARES

Estimados amigos de ASEM/CATALUÑA, el pasado
26 de Octubre el Consejo de Ministros aprobó, el
2.013 como Año Nacional dedicado a las Enfermedades Raras/Neuromusculares.Anteriormente se solicitó
a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la importancia que tenía para los pacientes este
año y la esperanza que en él se depositan.
En este sentido vamos a aunar esfuerzos tres Organizaciones, FEDER, FIG y ASEM, totalmente implicadas en este importante año que va a comenzar y que
ha sido refrendado en un convenio de colaboración.

Se han tenido ya las primeras reuniónes con el Ministerio y se nos aventura un año 2.013 lleno de trabajo y
esfuerzos, pero a su vez ilusionante por la enorme importancia que esto supone para todo el mundo de las
Enfermedades poco Frecuentes, y además hay que señalar que el propio Ministerio de Sanidad está implicado en conseguir una importante sensibilización en
toda la Sociedad Española para nuestro colectivo.
En las reuniónes que hemos empezado a mantener en
estos días a fin de fijar la Estrategia de este Año se
van a tratar diferentes Áreas de Influencia para la Organización del año 2.013 entre ellas cabe destacar las
de Salud, Sociales, Educativo, Laboral, y señalando a
modo de resumen las siguientes:
-Que las Enfermedades Raras/Neuromusculares, sean
declaradas como enfermedades crónicas en el SNS y
de interés prioritario de Salud Pública.

-Que se exima del copago a las familias con ER/ENM
-Disminución de las partidas presupuestarias en Investigación, análisis de las causas y sus efectos.

-Consolidación de un único Registro Epidemiológico.
-Consejo estatal en Enfermedades Raras/Neuromusculares

-Centros de Referencia, establecimiento de un Mapa
de los mismos.

-Abordaje Socio-Sanitario Integral

-Reforma de los Sistemas de Evaluación de las Discapacidades.
-Catálogo de productos

-Accesibilidad, cumplimiento de
las leyes
-Ley de Autonomía personal.

-En el ámbito educativo, contratación de asistentes
personales, y promover la formación Post-Obligatoria,
con funciones acordes con la discapacidad de cada paciente.
-En el ámbito laboral, discriminación positiva en las
pruebas de acceso a la Administración Pública y dotar
de ayuda del tipo tecnológico de acuerdo con el
puesto de trabajo y por tanto adaptado a sus discapacidades.
En definitiva que con todos los temas a tratar qué a
modo de resumen os he citado, de resolverse algunos
de ellos habríamos conseguido un gran éxito.
Seguro que el movimiento de ASEM/CATALUÑA,
será fiel reflejo transmisor a sus socios de los éxitos
que se consigan en este Año 2.013.
Sin otro particular os deseo una Feliz Navidad y un
Venturoso año 2.013

Un fuerte abrazo para todos los que formáis parte de
ASEM/CATALUÑA y por extensión a todo el mundo
que conforma el movimiento ASEM.

Anntonio Álvarez Martínez

Presidente Federación ASEM
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“Año nacional de las enfermedades raras”

Aprofitant que és un any de canvis socials i en l’entitat i que a més coincideix amb el 30 aniversari de la fundació d’ Asem i la recent declaració per part del Consejo de Ministros, de l’any 2013
como “Año Nacional de las Enfermedades Raras”. Són masses novetats, i és per això, que volem
fer del 2013 un any que deixi empremta i que marqui una fita en el treball de l’entitat. Juntament
amb un programa molt ambiciós d’activitats, treballarem en las següents línies estratègiques.
- Establir un línia de aproximació i se es cau de col·laboració amb els sindicats.
- Impulsar la creació d' un Grup Socio-terapèutic per a Joves.
- Restaurar l’excel·lència en l’atenció als socis i el reconeixement d’ Asem Catalunya com
a centre col·laborador dels Serveis Socials Especialitzats.
- Afavorir la participació i l'implicació dels socis en l’ entitat
La Nostra voluntat és la d’imprimir un caire molt actiu durant aquest any 2013, en el que mantindrem les activitats habituals de l’entitat i afegirem les que detallem a continuació.
Entre aquestes hi ha un cicle de conferències sobre temes diversos, activitats esportives i un concert de Jazz, on la fita és la d’aconseguir l’actuació de la Jazz Band ( Banda de Jazz de Sant Andreu). Gairebé tots els actes es realitzaran a l’Auditori de Can Fabra
GENER

11 GENER 2013. (DIVENDRES)
Lloc: Auditori Can Fabra
Hora: 18h
Obertura dels actes commemoratius de l’any
2013 de l’Any Nacional de les E.R
Presentació el programa d’ Asem Cat
Intervindran: President de l’entitat i el Regidor
del districte.
Actuació teatral

Hora: 18h
Taller experiencial per a adolescents . Les emocions,
els amors, el sexe que i com…
A càrrec dʼ Aida Encavo. Educadora social i sòcia
dʼAsem Catalunya

DIA 28 FEBRER Dia Internacional de les malalties rares

18 GENER 2013 (DIVENDRES)
Lloc . Casa del Mar
Hora 12 a 14 hores
Presentació de la Guia Accessible de Florència

24 GENER 2013 (DIJOUS)
Lloc: Asem Catalunya (instal·lacions Fabra i
Coats)
Reunió del Comitè d’Experts
Tema: Revisions texts WEB.
Valoració resolució concurso servei de fisioteràpia
Pla dʼ Activitats de Asem Cat per al 2013
Renovació Comitè Experts
FEBRER

15 DE FEBRER (DIVENDRES)
Lloc: Auditori Can Fabra

MARÇ

15 DE MARÇ (DIVENDRES)
Lloc Auditori ONCE
Hora: 18h
Concert de Gospel

ABRIL

14 D’ ABRIL (DISSABTE)
Lloc: Auditori Can Fabra
Hora: 18h
Conferencia : “Fem-nos càrrec de la nostra salut,
Tot i reivindicant el sistema de salut com a dret”
11,30 a 14 h
Assemblea General de Asem Catalunya
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MAIG

15 DE MAIG (DIMECRES)
Lloc: Asem Catalunya Fabra i Coats
Hora 18 h
Xerrada col·loqui . Hi ha alternativa al sistema econòmic?

22 DE MAIG (DIMECRES)
Inauguració de l’ Exposició solidària a l’Espai
Josep Bota. Fabra i Coats
Organització de la subhasta solidària
23 DE MAIG (DIJOUS)
Lloc: Asem Catalunya
Hora: 12h
Reunió del Comitè d’ Experts.

15 juny (dissabte)
Hora: De 18 a 20h
Lloc: Camp del Sant Andreu
Activitat lúdico-esportiva

Gener 2013

23 de juny Cloenda de l’exposició solidària a l’Espai Josep Bota. Fabra i Coats
Sortida a la platja

JULIOL

SETEMBRE

15 SETEMBRE (DIUMENGE)
Sortida al zoo

JUNY

10 DE JUNY AL 15 DE JUNY

VI Setmana de les persones amb malalties
neuromusculars
SOM I SEREM GENT POSITIVA
Lloc: Auditori Can Fabra
Hora: de 18 a 20h

10 de juny (dilluns)
18h.Acte d’inauguració. Sr Hilari Flores, President d’ Asem Catalunya.
18:30 19:30
Conferència. Investigacions en múscul, en
nervis perifèrics i metabòliques en adults i
nens
19:30 20:30 Debat

11 de juny (dimarts)
De 18 a 19h
Conferència: Els ajuts tècnics per a la mobilitat
De 20 a 21h Exposició de vehicles adaptats ,
rampes, etc

12 de juny (dimecres)
De 18 a 19h
Conferència: Quin és el model de benestar,
present i futur
13 de juny (dijous) Martorell
Lloc. Auditori Martorell
Hora: 18h
Presentació d’Asemcat a Martorell.
Xerrada: Les ciutats accessibles
14 juny (divendres)
De 18 a 19h
Conferència: Participar es decidir.

26 SETEMBRE (DIJOUS)
Hora: 12h
Lloc Asem Catalunya
Reunió del Comitè d’experts

OCTUBRE

15 OCTUBRE (DIMARTS)
Lloc: Auditori Can Fabra
Hora: 18 a 19h
Conferència: És la premsa el quart poder?
NOVEMBRE

15 NOVEMBRE (DIVENDRES)
Dia Nacional de las Malalties Neuromusculars
III Gala dels Premis Fem Pinya
DESEMBRE

14 DESEMBRE (DISSABTE)
Dinar de Nadal i cloenda de l’any de les E.R.
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Els socis dʼASEM Catalunya el passat dissabte 15 de desembre van celebrar la tradicional festa nadalenca en un Hotel barceloní
. Al bon menú i la companyia va contribuir a
fer més lluïda la festa les actuacions de les
joves veus dʼalumnes de lʼescola de cant de
Eliszabeth Díaz. Recordem que la responsable dʼaquesta escola ja va actuar en la darrera edició dels premis fem pinya.
Al final del dinar i previ a les actuacions musicals el president Hilari Flores va desitjar
unes bones festes als presents i encoratjà a
que el proper any sigui més participatiu i demanà als socis que siguin més actius i que
en busquin una major implicació dels seus
membres.
Les joves veus que es van poder escoltar
van agradar molt a la concurrència i a més
de forma espontània a precs del públic la

Gener 2013

Dinar de Nadal amb a

La crida a la participació i el desig dʼunes bones fes

cantant Cubana va fer una breu actuació a
capela dedicada al soci que més havia insistit en que la professora completés lʼactuació
de les alumnes.
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amb actuació sorpresa

es bones festes síntesi de les paraules del president

Geenr 2013
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Ves per on

Escriure és una teràpia
El seu llibre ha estat presentat a Barcelona, Huelva i Granollers
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Rocio Pérez ha publicat el seu primer llibre, el va presentar el 2 de maig i li hagués agradat fer-ho per Sant Jordi,
però no va ser possible. Nascuda a Huelva va marxar becada a estudiar a Madrid, el seu dinamisme i simpatia és
de ben segur una herència andalusa, després quan va arribar a Catalunya va contactar amb ASEM-Catalunya que
la va ajudar molt i encara ho fa al poder participar en el grup jove. Estudia, treballa i no para mai tot i això té
temps per escriure que és un plaer per ella. No confia, però tampoc descarta viure de la literatura, és una persona
feliç que fins i tot les males notícies com els resultats negatius pel que fa a lʼevolució de la seva malaltia es capaç
dʼexplicar-ho amb un somriure i una predisposició a encaixar tot allò que no té remei sense rendir-se.

sieron en contacto con la gente con la que estoy trabajando. En
Lligam.- Este año has presentado tu libro en tres ciudades distinASEM me asesoraron conocí a otras mujeres que tenían mi enfertas. Barcelona, Huelva y Granollers. ¿Por qué?
medad, animé, y ellos me animaron.
Rocío Pérez.- Primero fue en Barcelona como estrategia comercial de la editorial, en Huelva fue porque yo lo pedí pues allí
Ll.- ¿Cuándo te diagnosticaron?
tengo toda mi familia. En Granollers estaba viviendo antes de ve- RP.- Cuando tenia cinco años. Es una enfermedad hereditaria que
no le diagnosticaron a mi padre hasta que el tenia 33 años. Es una
nirme a Sant Boi. Además ahora hace unos días volví a presenenfermedad rara y no se la habían detectada, cuando le confirmatarlo en el FNAC en Barcelona.
Ll.- ¿Cómo te iniciaste en esto de escribir? Conseguir que una
ron el diagnóstico me hicieron pruebas a mi que confirmaron que
editorial te publique un libro no es fácil.
tenia la enfermedad.
RP.- Lo de escribir me viene de muy peLl.- ¿Como fue tu experiencia en la esqueña, era como una terapia. Siempre he
cuela?. ¿Lo pasaste mal.?
RP.- De niña lo pase muy mal, otras perescrito. Mi padre siempre me decía: “Tú,
sonas con enfermedades lo han pasado
periodista” porque siempre me veía escripeor, pero a la hora de jugar a en clase de
biendo, y ya ves he acabado haciendo un
educación física de cara a los juegos siemtrabajo social que no tiene nada que ver. Yo
pre oía: “a por la Rocío que es la que
escribo por placer, cuando terminé la “Lemenos corre”. Con las notas era distinto,
yenda”, el libro que he publicado, fue mientras estuve un tiempo en el paro. Escribía en
pero era la enferma y la empollona.
un blog. Allí empecé un relato y cuando me
Ll.- ¿Crees que en la escuela es necedi cuenta ya tenia más de 200 páginas en
sario hacer charlas u otro tipo de acWord. Mi madre me animó para que presenciones para explicar las diferencias?
tase en distintas editoriales lo que había es- La jove escriptora acumula experiències de Huelva on
RP.- Si. Ahora mucho más que en mi
va néixer de Madrid on va anar a estudiar amb 18 anys
crito. Lo registré y mandé el escrito a
i les ciutats catalanes de Granollers i Sant Boi on ha vis- época. Creo que los chicos de hoy
diferentes editoriales.
son más crueles que cuando yo era
cut i treballa.
Me respondieron de una editorial Malapequeña, que no dejaban de serlo.
gueña que se interesaron por mi obra, quería que se publicara
Ll.La
enfermedad
implica
algunas limitaciones físicas.
para el día de Sant Jordi, que es una fiesta muy bonita, pero no
¿Hay alguna cosa que no puedas hacer?
llegamos a tiempo.
Ll.- ¿Como te relacionaste con ASEM?
RP.- No me limita a nada. Trabajo, estudio, salgo, tengo amigos,
RP.- Tengo una enfermedad neurológica. Soy una enferma. Tengo voy a los boy scouts. De hecho nunca me he sentido limitada a
un Charcot-Marie-Tooth.
pesar de tener reconocido un grado de discapacidad, de hecho
Cuando me vine sola a Barcelona después de acabar la carrera en
hasta el año pasado vivía con mis limitaciones y fue en ASEM
Madrid, ya había vivido des de los 18 años de forma indepenque me orientaron y aconsejaron las compañeras de terapia que
diente, no tenía familiares ni en Madrid ni tampoco los tengo
me hiciese valorar, veía que chicas con mi misma edad se les
aquí. Al llegar a Cataluña tenía 21 años, mi padre ya había
había reconocido. Yo no pensaba en ello porque tenía mi novio,
muerto, al visitarme con un especialista al que le pregunté si en
mis amigos ahora entro ahora salgo. Unas chicas me decían que
una ciudad tan grande como Barcelona no existía alguna asociase habían quedado solas cuando el chico con el que salían había
ción. Quería conocer a otras personas en una situación similar a
descubierto su enfermedad. Yo, la verdad, no me sentido discapala mía, ya que mi único referente de la enfermedad era mi padre.
citada. Ahora soy más consciente, trabajo en un centro especial de
Un caso grave de Charcot y con el desenlace de una muerte joven. empleo. Veo otros casos y me quiero informar más.
Sabía que mi enfermedad no siempre reviste la gravedad con la
Ll.- ¿Tienes esperanzas de que algún día puedas vivir de la literaque la padeció mi padre, hay un alto porcentaje de personas que
tura?
pueden llevar una vida normal. Entonces me puse en contacto con RP.- No lo veo muy difícil, pero tampoco sé si lo quiero. Quiero
ASEM, conocía Natalia a María y ellas me animaron a participar
seguir escribiendo, de hecho sigo escribiendo. Hay por ahí otro
en los grupos de terapia a conocer a otras mujeres y luego con el
manuscrito en proceso ya bastante avanzado. Pero como lo hago
grupo joven.
por placer… no es un plan de trabajo. Oye!, que si de verdad se
Ll.- ¿Como va con el “grup de joves”?
diera el caso … Genial!!
Con los jóvenes muy bien, nos animan a salir a todos los lados,
La esperanza que tengo con la leyenda es que guste y está gusson muy activos. He tenido que dejar el grupo de mujeres porque
tando. Es un libro juvenil, fácil de leer y muy ágil. La editorial
es a las seis y me pilla muy justo por mi horario de trabajo.
esta contenta y yo estoy contenta.
En el grupo joven estoy muy a gusto, con Juanjo, con Andrea,
Ll.- Huelva, Madrid, Granollers, Sant Boi …..
con Luis, a mi me sirvió de mucho. Animo a todos los jóvenes a
RP.- Creo que ahora ya me paro. Estoy enamorada y me quedo en
no quedarse en casa y participar en las actividades. Ellos me puCatalunya… de momento.
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Han sortit tard, però la lluna plena il·lumina
plenament la carretera.
A mig camí, la boira comença a caure, no
és habitual en aquelles contrades. Cada vegada és més espesa i no es veu el camí. En Gerard no sap si el poble
està aprop. No hi ha ni
una sola llum. S'arramba
a l'esquerra i para el
cotxe.
-Ho sento però no
segueixo, no veig res i no
voldria caure pel barranc. No sé a quina distància estem del poble.
Conec el camí però amb
aquesta boira no penso
seguir.
-I si ve un cotxe què
farem?
-No crec que ningú s'atreveixi a conduir
amb aquesta boira. Vols conduir tu?
-No -exclama la xicota del seu amic- ni
pensar-ho. Hem vingut a passar-ho bé i no cal
fer-se el gallet. En Gerard té raó, ens quedarem
aquí fins que la boira desaparegui. I abraça'm
que començo a tenir fred.
-Tinc dues mantes al maleter, aniré per

ÚLTIMA HORA

Hi ha novetats respecte al grup de teatre
que podria comptar amb l’assessorament de
l’escola Eòlia. Darrerament entre Asem Catalunya i l'escola d'Art dramàtic s'han mantingut contactes encaminats a firmar un
conveni de col·laboració per posar el grup
de teatre d'Asem sota la seva direcció i fer
activitats conjuntes. Sembla especialment interessant la proposta Teatre Sense Límits
que és una àrea d’Eòlia, on les persones amb
alguna problemàtica diagnosticada, tenen

Gener 2013

elles.
-No surtis -murmura la Sílvia.
-Estàs espantada, nina? -l'abraça i s'adona
que està tremolant. -Et fa por la foscor?
-L'aterra -contesta la seva amiga. -No ho
sabies?
-Encara no ens coneixen prou. Però necessitem
les mantes, si no ens gelarem de fred.
Les llàgrimes comencen a aparèixer en els ulls
de la Sílvia i no respira
fins que en Gerard torna
al seu costat.
-Tranquil·litza't i tapa't -li col·loca la manta
sobre les cames. Es posa el
més aprop d'ella que pot,
l'abraça, seca les seves llàgrimes i li acarona la cara. Intenta amb el seu
afecte que es senti segura.
El silenci és total, i poc a poc, es queden
dormits.
Quan la Sílvia es desperta, té gana i set.
Crida esglaiada. No veu els seus amics.
Octubre 2012 Glòria Tomàs

l’opció de fer classes d’interpretació i de provar les
diferents assignatures vinculades
amb les arts escèniques en un
marc artístic i professional. Això faria madurar el grup.
Durant la gala de la segona edició dels premis fem pinya els que varen assistir-hi ja
van poder gaudir d’una actuació de joves
actors formats en aquesta escola de teatre.

Any 2013
any nacional
de les
Malalties
minoritàries.

LLIGAM num 32:PLANTILLA LLIGAM

1/2/13

16:48

Página 24

Tots sumen, tots som importants.

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

