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Si ja ets soci
d’ASEM Catalunya,
moltes gràcies.
Perquè amb el teu suport,
podem fer tot el que
veus en aquest Lligam,
i encara més.
Si encara no ets soci,
esperem que al tancar
la revista, vulguis formar
part de nosaltres.
Tots som Asem Catalunya.
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L’editorial
Bernardo Gámez
President d’ASEM Catalunya

El passat mes d’abril Asem Catalunya va celebrar la seva
Assemblea Anual, i va ser llavors quan vaig ser escollir com
a nou president de l’entitat. Agafo el relleu de l’Hilari Flores
amb una gran il·lusió i amb moltes ganes de seguir treballant
per fer créixer aquesta gran família que és Asem Catalunya.
Per als que encara no hem coneixeu, el meu nom és Bernardo Gamez Garrido. Tinc 52 anys i pateixo de síndrome
de Steinert. Col∙laboro amb Asem Catalunya pràcticament
d’ençà que em van diagnosticar la malaltia, l’any 2012.
En un primer moment vaig arribar a l’entitat buscant informació, suport, comprensió, recursos, etc. Aviat em vaig
adonar que Asem Catalunya m’oferia tot això però també,
que jo podia oferir-li molt a l’entitat i així és com vaig
entrar a formar part de la Junta anterior com a Secretari.
Ara assumeixo aquest nou càrrec com un gran repte i envoltat d’un equip directiu i tècnic d’una gran qualitat humana
i professional. A tots ells, i a tots vosaltres, us he de dir que
us necessito. En aquesta gran família tots tenim el nostre
espai i tots sumem.
Són temps complicats pel que fa a la situació econòmica i el
finançament de les entitats de caràcter social. Ens toca assumir la gran responsabilitat de cercar nous recursos que ens
garanteixin la continuïtat i la qualitat del nostre projecte.
Hem de ser capaços d’oferir més amb menys, sent creatius,
dinàmics i apostant per noves idees i propostes imaginatives.
Aquest és el nostre objectiu principal i en això tenim dipositades totes les nostres energies.
Un altre objectiu que perseguim és convertir Asem Catalunya en un centre d’atenció psicosocial per a persones
amb malalties neuromusculars, un pas més per consolidar
la nostra gran tasca sempre al servei de les persones. Són
precisament les persones les que ens mouen, per les que
treballem i per les que val la pena fer aquest esforç.
En els primers mesos de l’any hem celebrat una jornada
tècnica amb una gran acceptació per part dels socis, amb la
participació de professionals del món sanitari àmpliament
reconeguts. També hem estat present a la festa de Sant
Jordi, amb un stand a la Generalitat de Catalunya, hem rebut
diverses visites a la nostra entitat i seguim amb la nostra
ferma aposta de potenciar les xarxes socials per millorar
així la visibilitat de les nostres accions i serveis i la comunicació amb els nostres socis. Tanmateix, hem redissenyat el
Lligam, amb un disseny molt més atractiu i noves seccions i
col·laboracions que esperem siguin del vostre interès.
Vull aprofitar aquestes líni
es per animar-vos a
col·laborar activament amb nosaltres, us esperem amb els
braços ben oberts!
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Jornada d’Atenció a les
Persones amb Malalties Neuromusculars
Bona acollida de la primera jornada d’atenció a
les persones amb malalties neuromusculars
A finals de maig Asem Catalunya va estrenar el Casal de Barri de Sant
Andreu, a la Fabra i Coats, amb una jornada sobre l’atenció a les persones amb malalties neuromusculars. Per a aquesta iniciativa, la nostra
entitat va comptar, com ja ho feia per a la Setmana de les Persones amb
Malalties Neuromusculars, amb metges i investigadors de gran prestigi
que no van dubtar a col·laborar un any més amb nosaltres. Aprofitem
aquestes línies per agrair-los la seva implicació. A la nostra web hi
trobareu totes les seves ponències: www.asemcstalunya.com.
La jornada va començar a les 10h del matí amb un acte de benvinguda
que va presidir el Bernardo Gámez, president d’Asem Catalunya, i que
va comptar amb la presència del regidor del districte de Sant Andreu,
Raimon Blasi, i el membre del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, Lluís Torralba. Tot seguit es va donar inici a la primera
taula rodona de la jornada, dedicada a la importància de l’atenció a les
persones malalties i moderada per Carmen Caja, d’Asem Catalunya.
Per a aquesta ponència vam tenir el plaer de comptar amb Cecília Jiménez, de l’Hospital de Sant Joan de Déu, la qual va parlar de l’estat de
la recerca clínica de les malalties neuromusculars: de les malalties, estratègies, diagnòstics i dels principals reptes, que són, entre d’altres, el

4 / Lligam / Juny de 2014

finançament, el poc nombre de mostres al ser malalties poc freqüents o
el desconeixement de la causa genètica.
La Cecília va donar pas a l’Hilari Flores, d’Asem Catalunya, qui va
reclamar una atenció més humanitzada i va emfatitzar que “la millor
cura és un bon tracte”. L’Hilari també va aprofitar per aconsellar a
l’auditori els grups socioterapèutics, un espai per compartir que ajuden
a reduir l’impacte de la malaltia. Tot seguit va ser el torn de l’Engràcia
Puig, també d’Asem Catalunya, qui va fer una ponència molt personal i
propera que va emocionar als assistents sobre la importància de cuidar
i cuidar-se. L’Engràcia va definir el que significa “cuidar” per a ella: establir una relació d’ajuda amb una altra persona que viu una experiència
de dependència amb l’objectiu de dotar-la de la màxima autonomia.
Tanmateix, va aconsellar al cuidador/a: ser flexibles i acceptar possibles
canvis de rol personals i familiars, estimular la independència de la
persona amb malaltia, mantenir les relacions socials i d’amistat com a
espais de creixement personal, coresponsabilitzar al sistema de Salut i
cercar aliances de suport amb grups i associacions de pacients.

Conferències mèdiques sobre diferents
afectacions
Després d’una petita pausa-cafè, vam seguir amb les taules rodones,
en aquesta ocasió, sobre l’atenció integral a una persona amb malalties
neuromusculars i la resposta del seu organisme. Per a aquesta taula,
moderada per la Conxita Closes, metge de fisiogestió, vam comptar
amb els metges de Bellvitge Joel Salazar (sistema cardio-vascular), Eva
Farrero (sistema respiratori) i Núria Virgili (alteracions en la deglució) i
amb la metge Julita Medina, de l’Hospital Sant Joan de Déu.
El Joel Salazar va aconsellar passar pel cardiòleg com a mínim una
vegada i va destacar la importància d’un diagnòstic precoç, “caràcter
en aquest cas el marge d’actuació és molt ample”. Ens va explicar el
funcionament del cor i quan ens hauríem de preocupar: pèrdua del
coneixement, mareigs, debilitat amb els esforços, palpitacions o ofecs.
Per la seva part, Eva Farrero va parlar del sistema respiratori, de com
funciona i les diferents proves que hi ha a l’actualitat per detectar possibles alteracions, com ara, estudis nocturns, anàlisis dels gasos en sang,
valoració de l’eficàcia de la tos, etc. I va parlar de la ventilació mecànica
en casos de necessitat, una solució que acostuma a fer por i a donar
respecte però que la doctora va valorar com a molt positiu gràcies a la

gran autonomia que ofereix al pacient.
Tot seguit la metge Núria Virgili, endocrina i nutricionista, va parlar sobre la deglució. Va començar la seva xerrada parlant sobre la
disfàgia, sistema caracteritzat per la dificultat per empassar que té una
prevalença del 80% en malalts neuromusculars. L’objectiu principal
és assegurar una deglució segura i eficaç per evitar deshidratació i
desnutrició. Per això és important repartir els aliments al llarg del dia, 4
o 5 àpats al dia de poca quantitat, i en casos de necessitat, recórrer a
la gastrotomia. La Núria Virgili també va recomanar donar consistència
als aliments amb gelatines, sucs, etc. ja que els líquids són el més difícil
d’empassar.
Per acabar aquesta taula rodona, la doctora Julita Medina va parlar de la
rehabilitació infantil. La metge va explicar els professionals que formen
part de l’equip rehabilitador de Sant Joan de Déu, l’objectiu del qual
és afavorir les diferents etapes del desenvolupament motor de l’infant:
dedestració (seient modelat), bipedestació, marxa (ortesis lleugeres) i
desplaçament amb cadira de rodes a partir dels 3 anys. L’equip rehabilitador també tracta de prevenir i detectar complicacions, com ara luxacions, fractures o alteracions del sistema respiratori i oferir un servei de
teràpia ocupacional per adaptar l’habitatge, ajudar a les activitats de la
vida diària, etc.
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Tallers pràctics i actuació musical per acabar la
jornada
Després d’un matí intens, la jornada va continuar a la tarda amb
tallers més pràctics sobre diferents temàtiques i a càrrec de grans
professionals. Aquests tallers, que es van fer de forma simultània en
dos torns, van tenir una gran acollida per part dels assistents. En un
primer torn, es podia triar entre: L’actualitat en l’atenció a les persones
afectades per les neuropaties, a càrrec del neuròleg Carlos Casasnovas de l’Hospital de Bellvitge, l’actualitat en l’atenció a les persones
afectades per Steinert, pel neuròleg Josep Gámez, de l’Hospital de
Vall d’Hebrón i l’actualitat en l’atenció a nens i joves afectats per les
distrofinopaties, per la neuropediatra Francina Munell, de l’Hospital
Vall d’Hebrón.
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Al segon torn es van desenvolupar quatre tallers sobre: rehabilitació
en pediatria, per les fisioterapeutes Montserrat Juncà i Obdulia Moya,
actualitat en fisioteràpia respiratòria, pel fisioterapeuta Enric del
Campo, actualitat en tècniques de Siatsu, pel terapeuta Manel Segarra i
actualitat en teràpia ocupacional, per Roberto Salvador.
La jornada va concloure amb unes paraules del president d’Asem
Catalunya, Bernardo Gámez, i una actuació musical a càrrec del Cor
de Musicals de l’Escola Superior d’Art Dramàtic EÒLIA, els qual van
interpretar diferents peces musicals posant el colofó final a una gran
i intensa jornada que ens va servir per aprendre, compartir experiències, preguntar dubtes, conèixer-nos més entre nosaltres i seguir
creixent com a persones i com a entitat. Moltes gràcies a tots els que
vau assistir.

Encara no ens segueixes?

Segueix-nos i estaràs sempre actualitzat de tot el que
fem, el que ens interessa, i el que ens preocupa.
www.facebook.com/asemcat

I ara, també estem a Twitter!
twitter.com/ASEMCatalunya

Tots som Asem Catalunya.
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L’Assemblea aprova la nova
Junta de l’entitat

En l’apartat d’activitats es van descriure algunes de les que es tenen
previst fer durant aquest any.

El passat mes d’abril l’Auditori de la biblioteca Can Fabra va acollir la
celebració anual de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària
d’Asem Catalunya. L’assemblea va tenir una alta participació per part
dels assistents sobre diferents assumptes que van ajudar a enriquir
l’entitat.

Finalment, l’Assemblea va finalitzar amb l’elecció dels nous membres
de la Junta Directiva. Un equip nou liderat pel Bernardo Gámez, qui
assumeix la presidència d’Asem Catalunya. La resta de membres que
formen la Junta són: Lluís Sánchez, vicepresident, Xavier Quesada,
tresorer, Engràcia Puig, secretària, Daniel Llamas, que portarà temes
de comunicació i disseny gràfic i Gemma Gil, qui gestionarà el correu
info@asemcatalunya.com. Els membres de la Junta anterior Luís García
i Joaquina Ballarín, no han continuat en aquesta nova Junta per motius
personals.

Els primers punts que es van tractar van ser l’aprovació de l’Assemblea
General anterior, la memòria d’activitats i els comptes i el balanç
econòmic del 2013. Tot seguit es va aprovar el pressupost per al 2014 i
es va presentar el pla d’actuació.
Dins del punt del pressupost per al 2014, es va acordar a petició de
l’Assemblea, dotar d’una partida pressupostària de 1.000 euros per a
activitats d’oci. La resta del pressupost el podeu consultar a la nostra
web: www.asemcatalunya.com. Allà també trobareu els comptes i el
balanç econòmic del 2013.
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Activitats en el marc del
Dia Mundial de les Malalties
Minoritàries

Per la seva part, l’ex president d’Asem Catalunya,
l’Hilari Flores, va ser l’encarregat de fer la cloenda,
juntament amb Rosa Vallès, Directora General
d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries (28 de febrer), es van organitzar a tota
Catalunya diverses activitats i Asem Catalunya va
participar a vàries d’elles. Una va ser una jornada
tècnica sobre la Distròfia Muscular Beta-Sarcoglicà
(LGMD) coorganitzada per la Universitat de Girona i
la Fundació Doctor Robert-UAB.
Durant la jornada es van tractar temes com ara:
els medicament orfes, les teràpies avançades i els
avenços en les oportunitats terapèutiques a aquest
cas clínic.
La gerent d’Asem Catalunya, María Ramos, va ser
l’encarregada de moderar una de les taules rodones,
“El dia a dia de la malaltia”, on també va participar com a ponent un dels nostres socis, l’Eduard
Carreras.

Al seu parlament, l’Hilari va defensar un model
sanitari basat en les persones, “els professionals
tenen molt a dir i fer, ja que la manera de tractar als
pacients ajudar a conviure millor “amb la malaltia;
un bon tracte, la millor cura”. L’Hilari va demanar
a l’Administració que “valori, reconegui i implementi una atenció més centrada en el pacient, en
la persona. Una atenció més humanitzada que no
segueixi centrant-se en estadísitques i en reduir les
despeses”.

// Jornada tècnica al CCCB
En el marc d’aquest Dia Mundial també es va organitzar una jornada tècnica el mateix dia 28 de febrer
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), organitzada per la Comissió Gestora del
Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a Catalunya
(integrada per associacions de pacients, la Federació
Catalana de Malalties Minoritàries, FEDER delegació
Catalunya i la Plataforma de Malalties Minoritàries de
Fundació Doctor Robert-UAB).
Al finalitzar la jornada, va tenir lloc el lliurament de
reconeixements per la divulgació de les Malalties
Minoritàries i per l’aportació professional a les Malalties Minoritàries. En aquest acte també va intervenir
l’Hilari Flores.

// Per què la celebració d’aquest dia?
La qualitat de vida de les malalties rares pot significar
coses diferents per a diferents persones. Algunes
persones amb aquestes malalties són independents,
mentre que d’altres precisen assistència física
intensiva i equipament. La majoria dels nens i adults
amb una malaltia rara reben atenció primària dels
membres de la seva família.
La celebració d’aquest dia té com a principal objectiu
augmentar la consciència de la població sobre els
temes que ha d’afrontar aquest col·lectiu.
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Participació a la reunió anual de la
societat catalana de neurologia
El president d’Asem Catalunya, Bernardo Gámez,
i el vicepresident, Luís Sánchez, van participar
a finals de març a la reunió anual de la societat
catalana de neurologia, que enguany ha centrat les
seves conferències d’experts en els infarts lacunars
i la malaltia de l‘Alzheimer.
A la reunió també es va dur a terme dues conferències clíniques a càrrec dels doctors J. Dalmau
i Àngel Raya i diferents simposis i taules rodones
sobre malalties com ara l’esclerosi múltiple, el
parkinson o l’epilèpsia.
Aquesta reunió es va celebrar a Sitges i al llarg dels
dos dies que va durar es van atorgar uns premis
en reconeixement a la tasca de La Marató, a la trajectòria professional i acadèmica del doctor Josep
Álvarez, a la tasca de l’expresident de la Societat
Catalana de Neurologia i al millor article mèdic a
l’Àlex Iranzo.
La Societat Catalana de Neurologia és una entitat
de caràcter mèdic i científic, sense ànim de lucre,
que té entre els seus objectius agrupar i donar
veu a tots els especialistes llicenciats en Medicina
i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb la
Neurologia, contribuir a la millora mèdica i científica dels seus associat, assessorar l’Administració
i organismes públics o privats en els aspectes
assistencials, docents i de recerca, en el camp de
la neurologia i establir relacions de reciprocitat
i col·laboració amb altres Societats científiques i
culturals, entre d’altres.
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Un grup d’estudiants grecs visita Asem Catalunya
A Asem Catalunya vam rebre a finals de març la visita d’un grup de 20 estudiants de
l’escola chalandri-Atenas (Grècia), estudiants d’infermeria que van venir a fer una
estada cultural-educativa.
L’objectiu de la seva visita va ser conèixer el sector sanitari de Catalunya en relació a
les malalties cròniques. Aquest grup va visitar les nostres instal·lacions gràcies al contacte fet pel “grup moveu”, una entitat catalana que es dedica a organitzar projectes
amb diferents països d’Europa en el marc de la mobilitat.
Els estudiants van quedar molt contents de la seva visita i ens van felicitar per la nostra
tasca. Ells ens van explicar que a Grècia, el seu país, no hi ha entitats com la nostra i
ens van manifestar la seva admiració pel ric teixit associatiu que tenim a Catalunya.

Ràdio Montornès va entrevistar fa uns mesos al llavors secretari d’Asem Catalunya
i ara president, Bernardo Gámez. Aquesta entrevista es va fer al programa “Las
Mañanas” i allà Bernardo va explicar la seva experiència personal, en què consisteix
la seva malaltia i les tasques que en aquell moment desenvolupava dins de la nostra
entitat.

Entrevista a Bernardo Gámez
a Ràdio Montornès

L’entrevista es pot consultar online, a la web de la ràdio: www.radiomontornes.cat.
Us aconsellem des d’aquí la seva audició. Amb ella podreu conèixer una mica més al
nostre nou president.
Al Barnardo Gámez també el van entrevistar a Canal Català amb motiu del Dia de
les Malalties Minoritàries, el 28 de febrer. Per aquest mateix motiu també se li va
dedicar un espai a l’Hilari Flores, anterior president d’Asem Catalunya, al canal de
televisió BTV.

Asem Catalunya va celebrar el dia de les famílies el
passat dijous amb dues activitats. Amb la col·laboració
dels Amics de la Fabra i Coats, vam fer unes visites
guiades al Recinte de la Fabra i Coats, gràcies a les quals
els participants van conèixer una mica de la història
dels 175 anys d’existència d’aquesta empresa, de la mà
d’un grup d’extreballadors constituïts com a entitat que
amb el seu esforç han aconseguit que es mantinguin els
edificis, que es conservi la història i que sigui un referent
social i cultural pel barri de Sant Andreu i per a la ciutat
de Barcelona.

Vam celebrar el Dia de la Família
amb taller de teràpia amb gossos i
visites guiades a la Fabra i Coats

L’altra activitat es va tractar d’un taller de teràpia amb
gossos, a la seu de la nostra entitat, gràcies a “Proyecto Tan Amigos”, els quals treballen en la planificació i
realització de programes d’intervencions terapèutiques
i educatives amb gossos per a institucions, associacions
i famílies que atenen a persones de qualsevol edat amb
discapacitat intel·lectual o física, trastorns mentals o en
risc d’exclusió social.
Moltes gràcies als que vau assistir!
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L’entrevista
// Com vas entrar en contacte amb la nostra entitat?
Quin van ser els teus inicis?
Deu fer com 15 anys. La María Ramos, gerent de l’entitat, va
demanar al centre Pi i Molist que féssim una funció consultiva pel treball amb els grups socioterapèutics. Nosaltres ens
encarreguem del grup de familiars i el que fem és ensenyar
a gestionar el seu patiment i els seus recursos personals i
familiars. A més, també fem una feina amb els treballadors
de l’entitat, que estan exposats a les angúnies tan intenses
dels pacients. Per a que els professionals d’Asem facin la seva
feina amb les màximes garanties, és necessari que no estiguin
intoxicats per aquestes angúnies, sentir-les com a pròpies i
malgrat això, puguin pensar i expressar-se.
// Cada quan us reuniu?
Les trobades amb els professionals les fem un cop al mes i la
dels grups de familiars cada 15 dies al centre que ara tenim al
carrer Tuset, 10.
// Quina és l’essència d’un grup socioterapèutic?
Els grups són espais de privacitat i llibertat d’expressió. Per
a mi aquesta és la seva coherència interna, juntament amb la
idea que junts podem pensar millor perquè el nostre pensament és polièdric. Els grups, a més, obliguen a transformar en
paraules sentiments, pensaments, etc. Només amb aquesta
transformació anem canviant el nostre discurs, que es va
creant col·lectivament i modificant a partir de l’impacte que
aquest té en els altres.

// De vegades els familiars d’un malalt són massa
proteccionistes amb aquests?
És bastant comú que el familiar s’anticipi a situacions que
creuen que acabaran passant. Per exemple, un familiar creu
que la persona caurà i va cap a ell a ajudar-lo. El malalt
s’enfada perquè considera que aquesta actitud l’infantilitza. En
aquest cas l’actuació del familiar es fa a raó de la seva angúnia,
sense tenir en compte les angúnies i les necessitats de l’altre.
L’objectiu és viure en equilibri. Fer-se càrrec de la situació
sense caure en la sobreprotecció.
// I això com es gestiona?
Aquesta és la base del treball dels grups. El primer que hem
de fer és escoltar. Que la persona pugui parlar en llibertat i
expressar els seus sentiments més amagats, com per exemple,
el sentiment de culpa o de patiment, que són potser els més
freqüents. Amb els grups el que volem és crear una xarxa de
solidaritat.
// Es treballa diferent amb les persones que tenen
malalties neuromusculars que amb afectats per altre
tipus de malaltia?
L’actitud professional és la mateixa. Cal tenir en compte
algunes especificitats, com per exemple el sentiment de culpa
dels pares al ser malalties hereditàries, però la base del treball
en grup és la mateixa. Miles Davis, un famós trompetista, deia
que ell quan era jove es pensava que el líder era el que tocava
les notes més complicades. Ara , deia Davis, estava convençut
que el líder era qui crea un clima on cada músic dóna el millor
de sí. Els terapeutes estem al servei de crear aquest clima.

// Què és el que aporta als seus participants?
Amb els grups els participants entren en contacte amb les
dificultats, les angúnies, etc. Aquests van orientats a analitzar
dificultats i pensar col·lectivament en els recursos que es tenen davant d’aquestes situacions. El grup aporta molt. Primer
fan una tasca d’acompanyament i després, personalment, crec
que és molt saludable tenir la garantia que allò que exposaràs
no serà censurat i que la gent et pot entendre perquè comparteixen problemes semblants.
// Quin és l’estat de salut dels grups socioterapèutics
actualment?
Hem de fer autocrítica perquè fa anys estaven plens i poc a
poc ha anat baixant la participació. Crec que entre tots hem
de fer un esforç per transmetre als socis els beneficis que
aquests aporten. Les malalties neuromusculars no tenen un
tractament específic però si que es beneficien d’un bon tracte
que facilita, per exemple, entitats com Asem Catalunya. Cal
confiar que aquest acompanyament que donen els grups es un
procés i cal transmetre la importància de la dimensió de grup.
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// Creus que els protocols mèdics tenen suficientment en compte l’estat psicològic del pacient?
Jo crec que hi ha un esforç perquè així sigui però per molt
que es faci, la informació que rep la persona és tan impactant que és difícil que es senti ben atesa. Crec que hi ha un
seguiment força acurat però el que sí que penso també, és
que s’infrautilitza el servei d’atenció primària, que podrien fer
molt més i aportar aquest component de proximitat amb el
malalt. I en aquest punt torno als grups socioterapèutics, que
tenen un cost molt baix i en canvi uns beneficis molt alts. Són
les ressonàncies afectives de l’entorn.
Per acabar aquesta entrevista el doctor Recasens ens fa una
reflexió d’un antic filòsof que deia: allò que el lector por fer
pel seu compte, que no ho faci l’escriptor. “Aquesta màxima
-ens diu el doctor - és la que també hem d’aplicar als grups”.

Josep Recasens
"Els grups socioterapèutics
són les ressonàncies afectives
del malalt i el seu entorn"
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Notícies d’Asem Catalunya
Asem Catalunya va obrir les
seves portes
El passat 15 de març Asem Catalunya va celebrar una
jornada de portes obertes. Durant el matí de dissabte, vam rebre a tots els socis, amics, familiars i veïns
que es van apropar per conèixer el local en el que
ens trobem actualment, dins d’un dels equipaments
culturals més prestigiosos i reconeguts de la ciutat
de Barcelona, conegut con el recinte de la Fabra i
Coats, al barri barcelonès de Sant Andreu (carrer
Sant Adrià, 20).
També vam aprofitar aquest dia per fer el lliurament
d’uns diplomes en reconeixement a la col·laboració
dels voluntaris de la nostra entitat.
Amb aquesta jornada de portes obertes hem tractat
d’apropar l’entitat als socis i al teixit social, associatiu i cultural de Sant Andreu. Una oportunitat per
donar a conèixer una instal·lació moderna i funcional
que ocupem des de fa gairebé un any gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.
Volem també des d’aquestes líneas agrair una vegada
més la col·laboració del Amics de la Fabra i Coats,
que van oferir a totes les persones que van voler,
una visita guiada pel recinte. Un plar poder comptar
sempre amb ells!

Gràcies a Blackie
Books per aquestes
agendes tan originals!
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L’editorial independent amb seu a Barcelona, Blackie
Books, ens ha donat 150 agendes del 2014, a través
de l’Associació per a Joves TEB. Unes agendes que
estem distribuint entre els diferents grups d’Asem

Catalunya i entre els col·laboradors i voluntaris
de la nostra entitat. Aquesta agenda, ben original,
incorpora efemèrides, curiositats, gràfics, etc. Moltes
gràcies per la donació!

Cursa i caminada trial solidària
al Papiol

El passat 25 de maig es va dur a terme la primera cursa i caminada trail del Papiol per a
un somriure +, els beneficis de la qual han anat adreçats a la nostra entitat i a l’Associació
d’Esclerosi Múltiple del Garraf.
L’activitat va començar a les 10h i també va tenir lloc una butifarrada per a tots els participants i
activitats infantils, concretament, un passeig solidari en pony que tenia un cost de 3 euros.
Volem aprofitar aquestes línies per donar-li les gràcies als organitzadors per comptar amb la
nostra entitat. Tota ajuda és poca i des d’Asem Catalunya estem molt agraïts. Per moltes més
edicions!

Flors i “Lligams” per Sant
Jordi
Asem Catalunya va participar a la diada de Sant Jordi.
La nostra entitat va estar present amb un stand a la
Generalitat de Catalunya, institució que organitza
cada any una jornada de portes obertes aquest
senyalat dia.
Asem Catalunya va ser una de les vuit entitats que va
tenir el privilegi d’ubicar-se en aquest indret especial.
Una oportunitat de donar a conèixer la nostra tasca
entre la ciutadania, que aquell dia omple els carrers
gaudint de la màgia del Sant Jordi. Vam gaudir de bon
temps i d’un ambient d’excepció!
Durant tot el dia vam vendre les tradicionals roses i
també, vam aprofitar per distribuir el nostre material
divulgatiu, com ara el Lligam.
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Signatura de convenis

El passat mes de maig hem signat un conveni amb el Col·lectiu
Ronda, cooperativa de treball associat d’advocats i economistes (www.cronda.com). A partir d’ara són ells els que
s’encarreguen de la gestió fiscal, comptable i laboral de
l’entitat.
Mitjançant aquest conveni hem aconseguit d’altres millores
pels nostres socis.Les persones associades a la nostra entitat
tenen dret a fer consultes gratuïtes relatives als afers de seguretat social vinculats a la seva malaltia. A més, els socis i els
familiars que convisquin amb ells, tenen també un descompte
del 20% per a qualsevol consulta que vulguin realitzar en
l’àmbit laboral, de salut i treball i assessorament fiscal. Aquest
conveni va prendre efecte l’1 de maig de 2014. Per a consultes
sobre el mateix us podeu posar en contacte amb nosaltres.
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Signat un conveni amb el
amb beneficis pels nostres socis

Conveni amb
“tumedico.es”
Asem Catalunya ha arribat a un acord
amb la plataforma online “tumedico.
es”, una eina que reuneix un equip
mèdic per a que els pacients que ho
vulguin puguin comprar una consulta o
un tractament evitant quotes i esperes.
Amb aquest conveni els socis d’Asem
Catalunya podran accedir a una sèrie
de serveis mèdics a un preu competitiu. A més, per a cada un d’aquest
serveis contractats, tumedico.es ens
farà una petita aportació per a la
nostra entitat.
Us adjuntem en aquest Lligam una guia
de l’usuari per a que coneixeu una
mica millor com funciona la plataforma.
Link: www.tumedico.es

Vols col·laborar amb nosaltres?

FES UNA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA
Firma:

NOM
ADREÇA
POBLACIÓ
C.P
PROVÍNCIA
TELÈFON
Desitjo col·laborar amb una quota anual de:
Mitjançant un rebut cada:

3 mesos

El meu número de compte bancari es:

6 mesos

1 any

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

Presentat el llibre pòstum
d’Edgar Díaz Maroto;
“Mi amigo”

L’ Audiori de Can Fabra va acollir un sentit i emocionant acte que ens
enorgulleix haver organitzat. L’Edgar Díaz Maroto va morir fa un any
però va deixar petjada. El passat 3 de març vam presentar el seu llibre
juntament amb la seva família. Un llibre que ens parla dels canvis, de la
mort, de la malaltia... Un llibre que ens acosta a l’Edgar, una persona
entusiasta, observadora i que va viure la seva vida de forma plena
malgrat les limitacions de la seva malaltia.
Aquests són els actes que des d’Asem Catalunya fem des del cor. Un
veritable homenatge a una persona i un soci d’Asem Catalunya que ja
ens ha deixat però que continua molt present a les nostres vides.
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Us recordem, a més, que la família ha volgut que tots els beneficis de la
venta d’aquest llibre siguin per a la nostra entitat, per seguir treballant
per millorar la qualitat de vida dels que pateixen una malaltia neuromuscular, així com també ens ha cedit tots els drets del llibre.
Us agraïm de tot cor a tots els que ens vau acompanyar en aquesta
presentació. Qui estigui interessat en col·laborar, el llibre “Mi amigo”
es pot adquirir per 10 euros a la seu de la nostra entitat (recinte Fabra
i Coats). L’Edgar Díaz Maroto també va escriure un llibre publicat en
vida “Jo m’atreveixo”, amb el que va guanyar diversos reconeixements.

El Pau, present a la mitja
marató de Gavà
Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels a petició de FEDER Delegació Catalunya, la Federació Catalana de Malalties Minoritàries i la Plataforma de
Malalties Minoritàries de la Fundació Doctor Robert-UAB, van voler
fer costat als afectats per una Malaltia Minoritària i les seves famílies a
través de la Mitja Marató de Gavà-Castelldefels-Gavà que va tenir lloc
el diumenge 2 de març.
L’equip i3 Triatlon de Gavà va sumar-se a aquesta iniciativa i va correr
els 21 km de la prova amb samarretes fent costat a en Pau, soci

d’Asem Catalunya d’11 anys afectat per distròfia muscular de Becker. El Pau va poder viure l’experiència de passar per la meta d’una
mitja marató incorporant-se els últms metres amb els seu “equip de
col·laboradors”. Un moment que també va servir per donar visibilitat a
les malalties minoritàries.
A més, l’Ajuntament de Gavà es va voler sumar a aquesta iniciativa
donant-li un premi a en Pau, que li va lliurar l’alcaldesa d’aquest municipi, Raquel Sánchez. Moltes gràcies a tots per aquest suport a un dels
nostres socis.
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Altres notícies
El CERMI engega un projecte per
denunciar l’absència o carències greus
d’accessibilitat
El CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) ha posat en marxa el projecte
‘100 denúncies 100 accessibilitat’ que té com a objectiu confeccionar un catàleg de situacions que suposen
violació dels drets de les persones amb discapacitat per
absència o deficiències greus en matèria d’accessibilitat.
Un cop construït el catàleg, aquest s’elevarà al Consejo
Nacional de la Discapacidad, a la Defensora del Poble, a
la Fiscalia General de l’Estat i a la Comissió de Peticions
del Congrés dels Diputats per a què operi com a denúncia, i s’obrin les oportunes investigacions i expedients i
se sancionin les conductes discriminatòries. La finalitat és
contribuir a la presa de consciència sobre l’accessibilitat
universal com a dret humà que ha de ser promogut i
protegit activament, castigant les violacions.

Programa d’atenció integral d’Ecom
La Fundació Ecom ha posat en marxa un servei d’atenció
integral i assessorament adreçat a persones que, per la
seva discapacitat i les característiques del seu entorn, no
han tingut l’oportunitat de desenvolupar les competències transversal bàsiques per poder duur a terme una
vida autònoma i independent.
El programa també inclou la capacitació laboral per
poder augmentar les possibilitats d’accedir al mercat
laboral.
Les persones interessades en acollir-se al programa han
de posar-se en contacte amb Ecom: Gran Via de les
Corts Catalanes, 562 principal 2ª, 93 4515550, inserciolaboral@ecom.cat.

La Federació Asem vol recollir les
vostres opinions i experiències
La Federació Asem ha obert un nou espai de participació
per recollir les històries en primera persona de persones
afectades per malalties neuromusculars. Amb aquesta
iniciativa, la Federació vol que tothom que ho vulgui
tingui un espai per compartir les seves opinions, idees
o reflexions sobre qualsevol tema que li sigui d’interès
i del que vulgui aprofundir, sempre i quan aquest tema
mantingui una vinculació amb el col·lectiu de persones
que conviuen amb malalties neuromusculars.
Podeu enviar la vostra experiència a comunicacion@
asem-esp.org i els vostres textos seran publicats a una
nova secció dins de la web de la Federació i a la seva
revista i xarxes socials.
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Èxit de la Marató de RTVE per a les
Malalties Minoritàries
La primera telemarató a nivell nacional per a la investigació de Malalties Minoritàries va superar el milió d’euros. El programa es va emetre el passat 3 de març
i va ser presentat per Isabel Gemio, qui té un fill amb una malaltia minoritària. Al
llarg de sis hores, al programa es van viure moments de gran intensitat i emoció.
A més, es va comptar amb la col·laboració de molts personatges coneguts del
món de la política, les arts, la moda o l’esport, entre d’altres.
Les donacions es van fer a través de SMS i el telèfon de donacions 902 11 22 72,
ambdós mitjans continuaran actius.
Aquesta telemarató forma part d’un projecte molt més gran anomenat ‘Todos
somos raros, todos somos únicos’, que vol donar visibilitat a aquestes malalties i
recaptar fons per a la investigació, objectiu bàsic i única esperança de les persones que les pateixen.
Aquest moviment recorrerà moltes ciutats d’Espanya amb l’organització de diferents esdeveniments, com ara, esportius, culturals, etc.
El moviment compta amb una plataforma digital pròpia, todossomosraros.com,
on es poden fer donatius i on es centralitza tota la informació de les activitats que
es vagin realitzant.

Recomanacions culturals
Una recomanació de Carmen Caja

Prínceps de Maine,
reis de Nova Anglaterra
L’autor: John Irving va néixer a Exeter ( New Hampshire ) el 1942. Autor de
nombroses novel·les i relats, ha estat guardonat per la Fundació Rockefeller, per
El Fons Nacional de les Arts i per La Fundació Guggenheim. Ha rebut el premi
O’Henry i el National Book Award , i l’any 2000, va merèixer l’Oscar al millor
guió per la pel·lícula: Les Normes de la Casa de la Sidra, basada en la seva pròpia
novel.la.
Comentari: “ Prínceps de Maine , reis de Nova Anglaterra” és el títol traduït
d’una novel·la de John Irving escrita el 1985. No se sap molt bé el per què
d’aquest títol. Hi ha qui diu que fa referència a una al·lusió constant del personatge del metge que s’acomiadava cada nit dels joves internats a l’orfenat amb veu
amable, dient-los hi “ bona nit , Prínceps de Maine , reis de Nova Anglaterra “ .
Aquest novel·la està situada a la dècada dels anys 40-50 del Segle XX És la
història del Dr. Wilbur Larch – un sant home i obstetra, addicte al èter i avortista,
director d’un orfenat- i la del seu orfe preferit: Homer Wells, qui mai aconsegueix ser adoptat. A l’hospital de St Cloud, que dirigeix el Dr. Larch, s’hi acosten
moltes parelles o dones soles en situacions desesperades, disposades a avortar o
abandonar un fill no desitjat. El Dr. Larch se sent amb l’obligació moral d’alliberar
les mares d’un embaràs no desitjat, abans que admetre al nen a l’orfenat.
Per altra part Homer Wells, a qui el Dr. Larch estima com un fill, no veu bé
aquesta pràctica i s’hi nega a practicar-la. Homer seguirà un camí de creixement
personal quan, després de conèixer una brillant parella que visita l’orfenat, marxa
amb ells per començar una nova vida.
La moralitat de l’avortament és el tema principal d’aquesta novel·la. La posició
de l’autor (a través de Larch) és clarament pro - avortista, i realitza un al · legat
a favor de la llibertat personal de la dona, tot i amb la responsabilitat que implica
decidir sobre el seu cos.
L’altre tema que tracta aquest llibre és la necessitat de que cadascú triï el destí de
la seva vida, en aquest cas, a través del personatge de Wells. El poder de decisió
de les persones és fonamental per el seu propi creixement, ja sigui una decisió
encertada o no. El que es defensa al llibre és la llibertat personal i allò que tenen
d’absurd de les normes imposades.
Hi ha altres temes entreteixits dins de les parets de l’orfenat: falsedats documentals, lleialtats, infidelitats, mentides, drogues, prejudicis,... que fa que tot plegat
atrapi al lector en un fil argumental compacte.

// Per Immaculada Úbeda Bonet. Doctora
per la Universitat de Barcelona. Professora
emèrita de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona

La novel.la és molt més que un llibre sobre l’avortament, tractat per Irving amb
un excepcional coneixement històric, mèdic, i legal. És també una saga, en la
millor tradició del segle XIX - i d’ Irving-, que segueix a diferents personatges
peculiars, marcats per la seva estranyesa en aquesta terra, però tots ells herois,
autèntics prínceps i reis de la seva pròpia existència.
Es tracta d’un llibre dur i commovedor, que no deixa a ningú indiferent .Té un
cert caràcter melodramàtic i , en tot cas, a aquest embolcall una mica clàssic , s’hi
contraposa un tema de gran actualitat , que suposava un debat transgressor en la
època de la publicació del llibre : l’avortament.
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Grups socioterapèutics
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31

Grup de pares

/ 19:30h
/ Asem Catalunya. Fabra i
Coats - Sant Adrià 20, 08030
Barcelona

Grup d’adults

/ 16:30h
/ Asem Catalunya. Fabra i
Coats - Sant Adrià 20, 08030
Barcelona

Grup de dones

/ 18:00h
/ Asem Catalunya. Fabra i
Coats - Sant Adrià 20, 08030
Barcelona

Grup d’steinert

/ 19:00h
/ Asem Catalunya. Fabra i
Coats - Sant Adrià 20, 08030
Barcelona

Grup de familiars

/ 18:30h
/ C. Pi i Molist - Tusset 10, 3er
3era, 08006 Barcelona

Grup de joves

/ 12:00h
/ Asem Catalunya. Fabra i
Coats - Sant Adrià 20, 08030
Barcelona

Un conte final
El bocadillo del niño
/ Por: Daniel Llamas, socio de Asem Catalunya

Carmen acabó de limpiar los platos. Después de un profundo suspiro agarró un trapo de cocina prácticamente blanco, excepto por la inscripción
bordada en dorado con las siglas “P&C”, y se secó las manos. Mientras frotaba sus agrietadas manos contra aquel tejido, observaba toda la cocina;
los armarios, el fregadero, el mármol, el suelo, y de repente, cuando ya se disponía a marcharse de aquel lugar tan hostil como necesario para su
día a día, se percató que al costado de la bandeja de la fruta, apenas con dos manzanas y una pera limonera, reposaba un bocadillo envuelto en
papel de plata. Era el bocadillo que había preparado esa misma mañana para su hijo Jorge. -¡Ay la madre! Que el niño se ha dejado el bocadilloexclamó, mientras frotaba con más fuerza sus manos contra el trapo. -Este niño cada día está más despistado, ¡cualquier día se olvida la cabeza!rechistó hasta en tres ocasiones, mientras dejaba el trapo sobre el mármol, se quitaba el delantal, y se disponía a llamar por teléfono a su marido.
-¿Paquito? ¿Eres tú? Escucha Paquito; que el niño se ha dejado el bocadillo en casa, ya sabes que últimamente no sabe ni donde tiene la cabeza,
total, que me he dado cuenta hace un momento, después de limpiar los platos y arreglar la cocina. Y claro, el niño ya debe estar en el cole, que
entran a las ocho y ya son casi y diez... ¿Estás en el bar o dónde estás? Porque si estás en el bar, podrías subir un momento y llevarle el bocadillo,
¿no, Paquito? ¿Cómo? ¿Qué ya estás trabajando? Coño Paquito, una vez que trabajas a tu hora y tiene que ser hoy. Déjalo, pues nada déjalo. Ay la
madre. Ya miro de llevárselo yo en un momento. ¡Si es que tengo que hacerlo todo!Carmen colgó bruscamente el teléfono. Se dirigió rápidamente al dormitorio y se cambió de zapatillas; dejó en un rincón las de estar por casa, y
se puso las de salir a la calle, rojas y más coquetas. También hizo lo mismo con su bata de cuadros, la cual tendió con desidia sobre la cama, y se
vistió con la de estampado de flores azul turquesa. Agarró las llaves en una mano y el bocadillo en la otra, y zarpó del piso dando un enorme portazo. Pensó que ahorraría tiempo si en lugar de utilizar el ascensor, bajaba rápidamente, dando ligeros saltos por las escaleras; y Carmen comenzó
el descenso a base de brincos, como una cabra se aventura por el monte. Primero de dos en dos, después de tres en tres; con sus zapatillas amortiguando, y su bata ondeándose con dulzura y suavidad, una bata bien lavada y secada, esponjosa y con un ligero olor a lavanda. En el último tramo
de escalera, Carmen enloqueció: saltó cinco peldaños del tirón. Al hacerlo, se sintió con más fuerza, como una paloma en libertad, o un delfín
nadando en el inmenso océano. -Qué subidón- pensó Carmen. Comenzó a correr. Salió del edificio, cruzó la calle, giró la esquina, se cruzó con
Pepita, la del cuarto, con Fermín, el de la carnicería, con Guadalupe, la cuidadora de Rúcula, la vecina del quinto con nombre de ensalada, pensaba
siempre Carmen con el esbozo de una tímida sonrisa. Siguió corriendo. Como nunca había hecho. El colegio estaba apenas a unos cuatrocientos
metros. Carmen pensó que si seguía así, en cinco minutos podría estar allí para darle el bocadillo a Jorge. Así que, corría y corría. Sus pasos eran
firmes pero ligeros, rápidos y largos; su zancada se levantaba del suelo y su cuerpo se mantenía a flote por segundos; como si la gravedad se diluyese con el viento. La bata de flores parecía la capa de un superhéroe; y no era Batman, ni Superman: era Carmen, que debía entregar el bocadillo
a su hijo lo antes posible. Era la única persona capaz de realizar la hazaña. Mientras iba pensando en ello, se sentía más y más orgullosa; plena de
alegría, valorada, y capaz de cualquier cosa.
Llegó a la calle principal, repleta de coches, motos, camiones, y peatones esperando que el semáforo mostrara su verde resplandeciente. Pero
Carmen, que venía repleta de sensaciones, como nunca antes había sentido, no quiso esperar. Comenzó a acelerar, consiguiendo zancadas aún
más largas y rápidas. Y cuando su pie alcanzó la primera franja del paso de peatones, se catapultó por encima de todos los vehículos que pasaban
por aquel tramo; cruzó la calle de un solo bote, enlairándose a diez metros del suelo, flotando como una nube, con su capa ondeando al viento,
y una amplia sonrisa en su rostro. Aterrizó al otro lado de la calle con una pirueta magnífica e inverosímil; sus zapatillas rojas se estremecieron
contra la acera, pero Carmen se incorporó velozmente y prosiguió su carrera. Caracoleó con movimientos precisos entre el denso bosque de
personas que circulaban por la calle central, sin perder ni una pizca de aceleración, y divisó, a cien metros, el colegio de Jorge. Y siguió corriendo
con el bocadillo en la mano, con la mirada fija, con sus zapatillas intactas, y una bata transfigurada en capa. Nadie osaba oponerse al propósito de
aquella madre; héroe sin máscara, sin trampa ni cartón. En la lejanía, con el sol reluciente y cálido a media distancia, la silueta de Carmen era como
la de un guepardo cruzando el desierto en solitario, con sus dulces movimientos, acariciando el suelo, bailando en veloz carrera, guiándose por su
instinto. Llegó Carmen frente al colegio sin más oposición que la del propio tiempo, que se limitaba a seguir existiendo. Entonces, de repente, sin
ningún tipo de declaración, la atenta madre y héroe, frenó. En seco, sin retroceso, sin gastar más energía de la necesaria. Completamente firme,
con la espalda recta y la mirada afianzada en aquel edificio, agarró con fuerza la larga tira de su bata, y estiró con convicción, apretando la prenda
holgada a su alrededor; el lado derecho hacia la izquierda, y el lado izquierdo hacia la derecha, haciendo posteriormente un nudo poderoso e invulnerable. Después, suspiró profundamente; como quién se desprende a través del mismo de todos sus miedos y preocupaciones. Avanzó hacia
delante, esta vez caminando, paso a paso, pero con la misma convicción.
Carmen entró en el colegio. Habló con el conserje, y el conserje citó al director. El director, con un gesto apacible, asentó la cabeza y contestó al
conserje, el conserje recorrió tres pasillos hasta llegar a la clase de Jorge, y el profesor de matemáticas, que en ese preciso momento estaba revisando los deberes del día anterior, hizo salir de clase a Jorge. Al cabo de unos minutos, Jorge apareció, con un ligero sonrojo, frente a su madre.
- Cariño, que te has dejado el bocadillo en casa- dijo Carmen, con alivio y distensión.
- Jo, mamá, que vergüenza, otro día no vengas, ya me hubiese comprado cualquier cosa. ¿De qué es?- contestó Jorge, cabizbajo y un tanto irritado.
- De mortadela.
- Buf, - resopló el niño- si sabes que no me gusta.
- Pues te lo comes, que soy tu madre.
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