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”Em pregunto fins a quin punt 
una persona amb discapacitat 
està disposada a anar en la di-
recció d’una batalla contra l’úl-
tim tabú en l’àmbit de la disca-
pacitat. Aquestes imatges són 
la resposta a la meva pregunta”.

L’obra d’Olivier Fermariello res-
pon al tabú que existeix respec-
te a la sexualitat de les persones 
discapacitades,  que encara s’en-
fronten a molts obstacles per po-
der viure amb certa normalitat.

La investigació personal de Fer-
mariello gira al voltant de la 
identitat, usant al retrat com a 
mitjà d’expressió. Algunes de 
les seves imatges resulten una 
mica crues a primera vista, però 
no necessites llegir la justifica-
ció d’obra per entendre el que 
la imatge per si sola expressa.

El seu objectiu és mantenir una 
relació ambigua entre la dis-
tància formal i la intimitat. 

El seu projecte el va portar a 
guanyar el concurs Leica Awards.
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Va arribar l’estiu i encara que sembli que 
estem a mig gas, Asem Catalunya no ha 
abaixat el ritme i hem seguit fent  coses im-
portants, com ara preparar el nou curs i la 
Compareixença  davant  la Comissió d’afers 
socials i famílies del Parlament de Catalunya, 
el passat dia 6 de juliol, on vàrem  donar a 
conèixer als diputats  la nostra entitat, el que 
fem i tots el projectes i reivindicacions pen-
dents:
Fisioteràpia 
Garantir i defensar el Servei de fisioteràpia 
continuada per a les persones amb malalties 
neuromusculars. Es per això, que farem una 
Jornada Tècnica , per avaluar aquest servei 
on demanarem compromís a l’ administració, 
als professionals , a les empreses prestadores 
del servei  etc. I cerquem conclusions i lluita-
rem per garantir la continuïtat i la qualitat de 
la fisioteràpia continuada, que per la nostra 
salut és fonamental.
Habitatge 
Facilitar habitatge als joves amb discapaci-
tat, que estiguin desplaçats per cursar  els 
estudis universitaris. Serien uns habitatges 
compartits i amb la figura dels assistents  
personals .
Inserció laboral
Afavorir la inserció laboral  incloent una clàu-
sula de responsabilitat social en totes les 
contractacions públiques.
Establiment  d’un informe d’impacte d’ac-
cessibilitat a tota obra pública i que aquests 
informes els realitzin  professionals amb dis-
capacitats.

Llei de dependència 
Evitar el sentiment d’ inseguretat jurídica 
motivat  per els continuats canvis de la llei. 
Regulació de la figura de l’ Assistent Personal 
Necessitat emergent 
Envelliment dels cuidadors principals, això 
provoca que a l’  actualitat les persones amb 
dependència han de fer-se càrrec del seu cui-
dador molt envellit i dependent.
Activitats permanents 
Aquestes seran les línies estratègiques per 
al proper curs. Continuarem amb els  tallers 
de gimnàstica, d’informàtica que segueixen 
en el seu horari habitual. El dilluns anem  per 
feina amb els tallers d’escriptura i de cuina. 
I dintre de l’espai “Els dijous fem salut” amb 
els grups terapèutics.

Els Premis Fem Pinya, aquest any seran el dia 
5 de Novembre,  abans  hi  haurà el període 
participatiu per fer les nominacions. Per això, 
ja podem començar a  a pensar en aquelles 
persones o entitats  que al vostre entendre 
són mereixedores d’ aquests guardons que 
premien la participació i la solidaritat .

Esperem que hagueu gaudit de l’ estiu , des-
cansat,  i que tots torneu amb ganes de par-
ticipar!
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Fisioterapia respiratoria para prevenir 
complicaciones

.

En una sala llena, los profesionales del sector , 
cuidadores y la Dra. Alba Gómez del Hospital Vall 
d’Hebron, nos explica que las complicaciones res-
piratorias son la primera causa de morbilidad y del 
descenso de la supervivencia de los pacientes con 
enfermedades musculares.  En estos enfermos la 
estructura del pulmón generalmente es correcta, 
pero la caja torácica del pulmón suele tener de-
fectos estructurales que afectan a la musculatura 
respiratoria. 
Algunos de los objetivos de la fisioterapia respira-
toria es que haya un buen control de la respiración 
con una máxima capacidad respiratoria que per-
mita el buen intercambio de O2-CO2, la elimina-
ción de las secreciones y evitar los posibles atra-
gantamientos. 
La Sra. Ana Balañá, fisioterapeuta respiratoria del 
Hospital del Mar, profundiza en las distintas técni-
cas utilizadas en el día a día de los pacientes neu-
romusculares. 

Las terapias que ayudan son las técnicas manua-
les (manos del fisioterapeuta/cuidador en los pul-
mones del paciente) que ayudan a sacar el aire y 
las secreciones de los pulmones y con el AMBÚ 
que es una bolsa de resucitación con aire dentro  
que se introduce en los pulmones del paciente de 
forma pasiva. Por otro lado, las técnicas mecáni-
cas son principalmente el Cough Assist, que intro-
duce y aspira aire del pulmón funcionando como 
un asistente de la tos, y los aspiradores de secre-
ciones, que se utilizan cuando el paciente tiene un 
problema de exceso de saliva para la boca y para 
las secreciones cuando el paciente tiene una tra-
queotomía. 
Esta fue una gran sesión en la que los asistentes 
aprendimos mucho sobre las distintas técnicas de 
terapia respiratoria que existen en la actualidad y 
los distintos aparatos que nos pueden ayudar en 
un momento concreto 

Taller impartido por la Dra. Alba Gomez.  Hospital  Vall d’Hebron
Sra. Ana Balañá. Hospital del Mar

Maria Salvadó
La malaltia de Steinert o distròfia muscular miotò-
nica tipus 1 és la a distròfia muscular més freqüent 
en adults, afecta aproximadament 1 de cada 8000 
persones. La malaltia de Ricker, o distròfia miotò-
nica tipus 2, presenta algunes característiques que 
la diferencien de la distròfia miotònica tipus 1, però 
és molt menys freqüent a la població.
La malaltia de Steinert és una malaltia de base 
genètica, hereditària, seguint un patró d’herència 
autosòmic dominant, causada per una alteració al 
gen DMPK (dystrophia myotonica protein kinase) 
situat al cromosoma 19, necessari per al correcte 
funcionament de molts dels òrgans i sistemes del 
nostre cos. 
Actualment, no existeixen tractaments curatius 
per a la malaltia de Steinert, però si que es poden 
tractar els símptomes i complicacions de manera 
molt més eficient que fa alguns anys. 
Pel que fa a la malaltia de Steinert, en aquests mo-
ments s’han realitzat proves preliminars promete-
dores amb la teràpia gènica. 

Jaume Colomer
Abans de conèixer la causa genètica de la  malaltia 
de Steinert era difícil confirmar el seu diagnòstic 
quan es presentava si cap del pares presentaven 
símptomes. Ja que els símptomes y els resultats de 
la biòpsia  es podien confondre amb altres malal-
ties semblants. Avui és molt fàcil i fiable  confirmar 
el diagnòstic buscant l’ expansió d’aquest triplet.
El ser una malaltia autosòmica a dominant n’hi ha 
prou que un dels progenitors sigui portador per 
que es pugui transmetre  a la descendència. En 
general quan el transmissor és el pare, la malaltia 
pot ser més benigne. 
La enfermatat de Steinert és considerada com una 
malaltia sistèmica perquè afecta a molts òrgans 
del cos. 
Degut aquests nous coneixements i els grans 
avenços en la genètica d’avui, s’ han proposat va-
ries estratègies per intentar curar o al menys dis-
minuir els símptomes de la malaltia 

 

Conferència impartida per 
Maria Salvadó. Neuròloga. Hospital de Universitari Vall d’Hebron-VHIR.

 Jaume Colomer. Neuròleg. Hospital Sant Joan de Déu.

Distròfia muscular miotònica 
malaltia de Steinert

.



Todo lo que hemos de saber 
de la Atrofia Muscular Espinal

.

Los movimientos voluntarios de las personas 
son consecuencia de una primera neurona motora 
ubicada en el cerebro,  que informa a una segunda 
neurona motora de la medula espinal. Esta está en 
contacto con el músculo, y hace que se mueva. En 
la Atrofia Muscular Espinal (AME) estas neuronas 
motoras están afectadas y no transmiten bien la 
información de movimiento al músculo. 
La AME es una enfermedad de la que se tiene co-
nocimiento desde hace más de 150 años, pero no 
fue hasta el 1995 que se detectó el gen que la cau-
saba (SMN1). Afecta a una de cada 6.000-10.000 
personas y cada año en Cataluña se diagnostican 
unos 10-15 casos nuevos y en toda España unos 
89-90 casos. .
En definitiva la AME es causada por la ausencia 
o mutación del gen SMN1 y por tanto hay menos 
proteína SMN.  Sin la proteína SMN no se puede 
vivir, con un poco de proteína ya se puede vivir 
pero no evitar la enfermedad. 

Terapias en desarrollo 
Actualmente se sigue y trata a los pacientes con 
una serie de  terapias conjuntas basadas en los si-
guientes ámbitos:
 Rehabilitación
 Fisioterapia
 Adecuada nutrición
 Cuidados respiratorios 
 Cirugía de columna o deformidades

A parte de las 5 terapias tradicionales, hay que 
hallar combinaciones de las terapias farmacológi-
cas, avanzadas y génicas que se están ensayando 
para tener protocolos de tratamiento. Esta com-
binación de terapias hace que no se sepa cómo 
va a responder el paciente, ni cuanto vamos a re-
vertir del proceso de enfermedad con una terápia 
prolongada. Habrá que esperar resultados a largo 
plazo  dónde seguramente nos vamos a encontrar 
ante un “nuevo” paciente 

Conferencia impartida por Eduardo Tizzano. 
Director Genetica Clinica y Molecular Hospital Vall d’Hebron

El sistema nervioso periférico es el conjunto 
de fibras nerviosas que unen el sistema nervioso 
central con los diferentes órganos  del cuerpo. 
Cualquier alteración en las funciones de estos 
nervios provocará diversos tipos de neuropa-
tías.
Las neuropatías se pueden clasificar teniendo 
en cuenta diferentes características; La funcio-
nalidad de los nervios afectados, el tiempo de 
evolución, gravedad (agudas o crónicas), según 
la afectación axonal o desmielinizante, o según 
su origen; hereditaria o adquirida. 
Entre estas enfermedades podemos destacar al-
gunas de las más significativas:
Síndrome de Guillain-Barré (GBS)
Neuropatía aguda, sensitiva- motora, inmune y 
desmielinizante. Es un trastorno inmunitario en 
el que el sistema inmune ataca parte del sistema 
nervioso por error. Esto lleva a que se presente 
inflamación de los nervios ocasionando debili-
dad muscular y parálisis, entre otros síntomas. 
Actualmente, con los tratamientos disponibles 
la mortalidad se ha reducido a un 1-2%. 

Polineuropatía desminielizante inflamatoria cró-
nica  (CIDP)
Es una neuropatía adquirida. Es una enferme-
dad que transcurre mediante un cuadro de em-
peoro progresivo o ciclos de empeoro-mejoría. 
Actualmente, hay tratamientos efectivos para el 
90% de los pacientes. 
Polineuropatia amiloidotica familiar (FAP) o Po-
lineuropatía amiloide transiretina (TTR)
Es una neuropatía progresiva sensitivo-motora, 
y se debe a la formación en el hígado de una 
proteína anómala que se acumula, provocando 
problemas a nivel general (manifestaciones car-
diacas severas, renales, oculares, etc), pero la 
mayoría de casos en los nervios periféricos.

Como conclusión, es importante pensar en cómo 
veíamos las enfermedades genéticas hace unos 
años. Por definición eran enfermedades que se 
creían incurables. Actualmente, aunque poco a 
poco, vamos en la buena dirección para encon-
trar tratamientos para estas enfermedades 

 

Conferència impartida por
Miguel A. Rubio y Carlos Casanovas

Las neuropatias son muchas: 
¿Qué tienen en común? 

.

.....



Logopedia como herramienta de mejora

.

Relatora: Leticia Esporrin.

En general, la función de los logopedas es detec-
tar, identificar, evaluar y proporcionar tratamiento 
a personas que sufren alteraciones del habla, la 
voz, el lenguaje, la comunicación, la deglución, u 
otros trastornos relacionados.

Así lo hemos hecho en este taller impartido por 
dos profesionales de Corporación Fisiogestión, 
una empresa privada que también colabora con 
la pública haciendo rehabilitación a domicilio, fi-
sioterapia, logopedia y terapia ocupacional. El for-
mato ha sido un taller con una parte teórica y otra 
práctica. 

Los participantes estábamos sentados en círculo 
y se nos ha animado a preguntar y a participar en 
un ambiente de confianza. Nos han repartido una 
documentación donde explican los problemas 
que podemos tener las personas con enfermeda

des neuromusculares, y como estas nos pueden  
afectar.

Hemos trabajado la postura y luego la respiración 
diafragmática. También hemos realizado ejercicios 
para reforzar la musculatura, la deglución (con el 
cuerpo recto y la barbilla recogida),etc. Se ha des-
tacado la importancia de masticar bien utilizando 
los dos lados de la boca y concentrarnos en el mo-
vimiento a la hora de tragar pegando la lengua al 
paladar y empujando el bolo alimenticio al interior.

También se han proporcionado estrategias para 
los familiares: Tener paciencia y no interrumpir las 
frases. Para el enfermo: Pensar antes de hablar y 
ser concretos.

Nos hemos reafirmado en  la idea que ante una 
enfermedad neuromuscular, aunque actualmente 
no hay muchos tratamientos farmacológicos, hay 
muchas cosas que poder hacer para mejorar la ca-
lidad de vida

Taller impartido por la empresa Corporacion Fisiogestión

La sexualitat és sovint un tema encara tabú en la 
societat actual i més encara quan va acompanya-
da de discapacitat. El primer mite a trencar és que 
les persones amb diversitat funcional no tenen de-
sig sexual. Les relacions afectives són imprescin-
dibles per a qualsevol persona, ens proporcionen 
seguretat emocional i reforcen l’autoestima. Mol-
tes vegades, la sobreprotecció paterna, dificulta el 
desenvolupament de la sexualitat de la persona i 
en conseqüència limita el seu créixement com a 
individu.
Les alteracions sexuals en una persona amb una 
malaltia neuromuscular es poden donar per 3 cau-
ses diferents: 

-Resultat directe d’una afectació neurològica 
-Impliquen directament el sistema genital
-Factors psicosocials i culturals que ens envol-
ten.

Els factors psicosocials i culturals que ens envol-
ten, son el problema majoritari, tant per les perso-
nes afectades d’una malaltia neuromuscular com 
de la població en general ( depressió, baixa auto

estima, problemes d’ansietat, por a les relacions).

Cal saber que els majors òrgans sexuals que té el 
nostre cos són la pell i el cervell. Per tant, si hi ha 
un bloqueig mental, les neurones sexuals no fun-
cionen correctament.
Les les alteracions sexuals  més comunes són: 
La disminució de la libido, falta de lubricació, dolor 
en el moment de realitzar el coit, disfunció  eréctil, 
dificultats d’ejaculació, etc.

Cal tenir en compte que la majoria d’aquestes 
condicions són fàcilment solventables amb l’aju-
da d’un professional sanitari i no tenen perquè 
afectar-nos en la nostra vida diària. També podem 
comptar amb l’ajuda de joguines sexuals, això si, 
sempre adquirir-les en un lloc fiable. Des d’ AN-
NSYD, es recomana la pagina web www.sexocon-
sentido.com. Una botiga online, on us podrà aten-
dre una sexòloga i resoldre els dubtes que pugueu 
tenir amb els productes. 

Tenir una vida sexual plena és també gaudir de 
bona salut

A càrrec de la Dra Esther Sánchez, presidenta de l’ Associació Nacional de 
Salut Sexual y Discapacitat, (ANNSYD), 

Viure la sexualitat com adults

.



LA IMPORTÀNCIA 
DE LES MIRADES
(I)

Per Josep Maria Recasens
Psicòleg i psiquiatre – Grup de familiars

Un nou article, una altre trobada potser. Pots 
pensar el que escrius, però difícilment pots po-
sar-te en la ment dels que et llegeixen. En una 
trobada real, cara a cara, pots intuir l’afecte o 
l’impacte que, les teves paraules provoquen en 
els que t’escolten, poden entusiasmar-se o bada-
llar ostentosament, poden marxar fins i tot abans 
d’acabar, deixant-te amb la paraula a la boca. L’es-
crit però no retorna cap imatge, queda com un 
buit entre el que escriu, i els que el poden llegir.

Aquest article es focalitzarà fonamentalment, en re-
flexionar sobre la importància de la mirada, o de les 
mirades en el transcurs de la vida, per la configura-
ció de la imatge de nosaltres mateixos. Aquest fe-
nomen, que anomenem “efecte mirall, es particular-
ment important, en els primers anys de la vida, però 
perdura i ens acompanya en tota la nostra existència.

El nadó, en les seves primeres experiències no 
te cap sensació d’unitat, no hi ha tan sols, una 
diferenciació entre ell i el mon exterior. Len-
tament, en la constant interacció amb els al-
tres, i l’evolució dels seus sistemes perceptius, 
va organitzant un aprenentatge, que li servirà 
per diferenciar-se dels altres i del món exterior.

A partir d’aquesta experiència, el cervell, va creant 
unes imatges mentals, que d’una manera “revolu-
cionaria”,  van configurant les bases del que serà 
la seva ment. Podríem expressar-ho d’una mane-
ra simplificadora, com el procés que possibili-
ta que l’ infant es pugui veure’s a si mateix com 

una unitat, diferenciant-se del món exterior. Co-
mençant pel seu cos, i també el seu món men-
tal. Les seves angoixes, les necessitats físiques o 
de caliu humà , frustracions, rabietes, etc. Estem 
referint-nos a un infant, és a dir, un ésser que no 
parla. Totes les transmissions li arriben per les vies 
sensorials i en la interacció amb les múltiples in-
teraccions amb els altres, especialment les més 
significatives, com són en general, les familiars, 
veïnals, o les que es donen, en les escoles bressol.

L’infant rep constantment primer les imatges fa-
cials dels que l’envolten, la cara de la mare o 
d’aquell que realitza la funció materna. Posterior-
ment, les del tot el cos, les actituds; i amb ells cap-
ta les expressions emocionals que les acompanyen.

Aquest retorn de la mirada dels que estan al 
seu entorn, és el que recollirà el seu cervell, per 
configurar les imatges internes d’ell mateix.

Aquesta transmissió és bidireccional. Les imat-
ges dels altres configuren la ment de l’infant, 
mentre l’actitud del nadó, les seves mirades, els 
seus somriures, la qualitat de les respostes, in-
cidiran en les actituds i mentalitzacions dels que 
l’envolten. Tot un circuit que es retro alimenta.

Tot aquest encreuament d’imatges i de relacions 
interpersonals, configura un teixit emocional com-
partit, es tracta dels primers esborranys o assajos 
de les noves relacions socials que vindran després.

[continua a la pàgina 9]
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interpersonals, configura un teixit emocional com-
partit, es tracta dels primers esborranys o assajos 
de les noves relacions socials que vindran després.

[continua a la pàgina 9]



Aquest teixit emocional, funcionarà a l’ hora, com una ve-
ritable matriu per alimentar i consolidar els vincles per-
sonals i la musculatura emocional i social de la família.

Aquesta xarxa familiar, no és gens estable, es configura i 
desfigura constantment, sota l’ impacte de les diferents 
experiències a que es veu sotmesa la família; tant les fes-
tives, creatives etc, que promouen salut i musculatura so-
cial com els esdeveniments conflictius, agressius, penosos, 
de patiments continuats etc, el predomini del qual, po-
den portar a una desorganització familiar, a vegades fins 
i tot, al desmembrament i destrucció del teixit familiar i el 
possible emmalaltir de les persones que en formen part.

Pensem per exemple en un esdeveniment força quoti-
dià; el naixement d’un infant. Un infant arriba després de 
9 mesos d’espera. Tot és festa, l’ infant somriu a la mare, 
la mare somriu al infant, i finalment somriuen tots plegats. 

El somriure del infant, tranquil·litza la mare, la tranquil·litat 
de la mare retorna com un mirall, una imatge bona i confiada. 
Tots els membres de la família reben l’ impacte d’aquestes 
imatges especulars, a l’hora que ells mateixos, amb les se-
ves mirades confiades, proporcionen garanties a una mare 
o parella, per encarar les angoixes  i mal tràngols, que tota 
criança, i especialment en la primera infància, comporta.

Pensem ara en un escenari diferent, un infant neix, i en lloc 
del seu somriure, transmet per exemple, patiment, plors 
sense consol, o rebutja el pit. Aquest infant, no transmet a 
la mare, una imatge tranquil·litzadora, ans al contrari, pot 
provocar si es manté d’una manera estable, la desespera-
ció d’aquesta mare i potser també d’aquells que l’envolten, 
en aquest cas, el joc de miralls, es converteix en unes imat-
ges potencialment terrorífiques  i ben segur desoladores.

En aquest cas, els efectes multiplicadors dels miralls, po-
den configurar, dins la ment de cada familiar, sensacions 
greus  i terrorífiques, especialment en la ment dels més 
petits; que no tenen el cervell i la mentalitat per poder-les 
relativitzar o distanciar-se’n, tal com podem fer els adults.

En el proper article seguirem en la línia d’aquesta introduc-
ció, tot hi que concretarem la mirada en aquells escena-
ris, que com a familiars de malalts greus, ens són familiars.

Amb l’objectiu d’entendre millor les situacions de con-
flicte i patiment, per buscar millors recursos per en-
carar-los amb menys patiment i més favorablament.



[ L’ENTREVISTA ]

DR. JESÚS MARIA PRUJÀ

DR. JOAN GUARDIA



Dr. Jesús Maria Prujà. 
Cap de l’Oficina d’Ac-
cés a la Universitat del 
Consell Interuniversita-
ri de Catalunya i Pre-
sident de la Comissió 
UNIDISCAT

Dr. Joan Guàrdia. 
Assessor UNIDISCAT 
i Catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona

En
 a

qu
es

ta
 p

àg
in

a 
el 

D
r. 

Jo
an

 G
ua

rd
i

i a
 co

nt
in

ua
ció

  e
l D

r. 
Je

su
s M

ar
ia

 P
ru

ja



“Les universitats 
ofereixen als 

estudiants amb 
discapacitat una 
atenció directa 
i especialitzada, 
adaptada a les 

seves necessitats.”

Amb data 20 de gener del 2016; 
Asem Catalunya va mantenir una 
entrevista amb vosaltres, de tot 
el parlat sobre el suport que es 
pot donar als alumnes amb dis-
capacitat, en quin estat es troben 
els punts tractats? 

El Consell Interuniversitari de Ca-
talunya (CIC), que està adscrit a 
la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca, i les universitats catalanes 
estem actualment dedicant molts 
esforços econòmics i personals 
per a l’atenció dels estudiants 
amb qualsevol tipus de discapa-
citat. 

Les universitats, a través dels di-
ferents serveis d’atenció als es-
tudiants tenen especialistes que 
es dediquen prioritàriament a 
l’estudiantat amb discapacitat, i 
ofereixen, en funció de les seves 
necessitats, els recursos tècnics i 
personals per fer efectiva la seva 
inclusió a la universitat.

Quin percentatge de persones 
amb grans discapacitats arriben 
a la universitat? 

Entenem com a persona amb 
grans discapacitats, la que té un 
grau de discapacitat igual o supe-
rior al 65%. Segons les dades de 
que disposa l’Oficina d’Accés a la 
Universitat, el 25% dels estudiants 
amb discapacitat matriculats a 
les universitats catalanes, tenen 
un grau igual o superior a aquest 
percentatge.

Des d’Asem Cat hem detectat 
que arriben a la universitat, per-
sones amb grans discapacitats, 
però amb una gran brillantor in-
tel·lectual. La Universitat pot 
o té algun programa específic 
per captar aquests talents? Per 
exemple tenim el cas d’un noi de 
Primer d’Enginyeria Multimèdia 
amb 6 matrícules d’honor i un 9 
en les assignatures d’aquest pri-
mer curs. 

Les universitats tenen programes 
específics per a la captació de ta-
lents d’estudiants de secundària, 
normalment en estudis de grau 
concrets. També es convoquen

premis, per exemple, als millors 
treballs de recerca de batxille-
rat en les diferents àrees del 
coneixement: arts, humanitats, 
ciències socials, tecnologia i 
ciències. 

En aquesta línia, també comen-
tar que el CIC fa Mencions de 
la prova d’accés a la universitat 
(PAU) a aquells estudiants que 
tenen un 9 o més a la Fase Gene-
ral d’aquesta prova.

Com podem garantir el suport 
quotidià durant l’etapa a la uni-
versitat d’aquests alumnes? 

Com hem comentat anterior-
ment, el CIC i les universitats ca-
talanes fem un gran esforç tant 
econòmic, com en recursos hu-
mans, per garantir la inclusió dels 
estudiants universitaris durant 
tota la seva estada a la universi-
tat.

A les universitats catalanes el 
personal tècnic dels serveis 
d’atenció a l’estudiant vetllen 

per oferir tots tipus de recursos 
necessaris a aquests estudiants, i 
pensem que davant la sensibilitat 
de les universitats per la inclusió 
d’aquest estudiantat, cada any es 
continuaran dissenyant progra-
mes i oferint nous recursos per 
cobrir totes les seves necessitats

Es contempla la presència de 
vetlladors o assistents perso-
nals?

Es contempla la possibilitat que 
persones (estudiants) facin d’as-
sistents només per a tasques 
acadèmiques dels estudiants. 
Fonamentalment fan tasques de 
suport com prendre apunts, ma-
terial i treballs conjunts. És un 
tipus d’assistència molt lligada a 
les activitats pròpies dels àmbits 
acadèmics. Diguem que és un 
tipus d’assistència dedicada als 
afers estrictament acadèmics L

L’entrevista completa la 
trobaràs a la nostra web



Font foto: Jordi Pérez Colomé
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UPDATES

LA TEVA OPINIÓ ENS 
IMPORTA

ACTUALITZA LES 
TEVES DADES

Per a nosaltres és molt impor-
tant comunicar-nos amb vo-
saltres per a poder explicar-te 
tot allò que aconseguim grà-
cies a tu. 
Per això necessitem que les 
teves dades de contacte esti-
guin actualitzades. Si última-
ment has canviat de domicili, 
telèfon o email, siusplau,
comunica-ho a: 

info@asemcatalunya.com

VOLS SORTIR A LA REVISTA?

El LLIGAM és un lloc on la veu 
del soci ha de ser l’eix verte-
brador i per això ens agrada-
ria que ens expliquéssiu tot 
allò que vulgueu, que cregueu 
que és d’interès per a tots. 
El coneixement suma si to-
thom hi participa! 
Digues la teva a:

comunicacio@asemcatalunya.com

“Jo sóc sòcia d’ASEM des de fa una any i la 
veritat és que a mi m’ha ajudat. Sobretot en el fet d’anar a 
buscar coses, per exemple en buscar taxis adaptats i altres 
informacions.”

Socia, Encarna

“Per mi ASEM m’ha aportat molt, especialment quan he 
anat a les reunions familiars. He arribat a entendre certes 
coses. A entendre el meu fill, Luís. M’han ajudat a aprendre 
a tractar el malalt. Abans d’assistir a les reunions 
familiars hi havia reaccions que jo no arribava a entendre, 
però ara ho entenc una mica millor.”

Socia, Ángeles

“A mi ASEM m’agrada molt. Ens ajuden en tot. Fem tallers 
d’informàtica i les reunions de grup van molt bé.”

“A mi ASEM també m’agrada molt. T’assessoren si no saps 
com fer una gestió o com has de fer-la.”

Sòcis, Marta i Jordi

HÉROES DE PAISANO
Carta abierta de una de las monitoras del taller de gimnasia

Raquel

“Hablemos de héroes y hablemos de súper poderes.
Hablemos de tara y de terapias.

Decía Scott Hamilton que la única discapacidad es una mala ac-
titud por eso creedme cuando os digo que me hacéis más falta 

a  mi que yo a vosotros porque sois mi terapia favorita. 
Y creedme cuando os digo que la única gran tara que tenéis es 

lo mal que jugáis a la petanca.
Sois mis superhéroes, por hacerme reír con chistes, cánticos e 

ironías varias, sois mis superhéroes por cada sonrisa que habéis 
compartido conmigo, por enseñarme a valorar cada detalle co-
tidiano, por enseñarme que cada día es un reto y os levantáis, 
por eso la única explicación coherente es que sóis héroes de 

paisano.
Mil  gracias por compartir estos pequeños grandes momentos 

conmigo.”



Cuando empecé las prácticas en ASEM Catalunya tenía grandes miedos: No cono-
cer el ámbito que trataban, las enfermedades musculares, ni entender la labor que 
se hacía en la entidad.

El aprendizaje que debía hacer no era sólo teórico, iba más allá. Se trataba de 
comprender cómo las enfermedades neuromusculares afectan a las personas en su 
totalidad, tanto en el ámbito personal, laboral, familiar, emocional, etc. Debía com-
prender como el trabajo social en la asociación ayudaba a las personas. Para mí, 
lo más importante era comprender como desde el ejercicio profesional del trabajo 
social se cubrían todas las necesidades que podían surgir a las personas.

Las enfermedades neuromusculares son minoritarias en nuestra sociedad pero se 
divulgar con jornadas, congresos, medios de comunicación. La sintomatología es 
difícil de diagnosticar pero  acuden a los centros médicos para que los profesio-
nales tengan en cuenta tu punto de vista. Si tu entorno no lo entiende, te invitarán 
a grupos socioterapéuticos para que puedan hacerlo. Los tratamientos son largos 
pero estarán en contacto con todos los profesionales para que te sientas acompa-
ñad@ en el proceso. La investigación es pequeña, pero apoyarán a todos aquellos 
profesionales para que sigan trabajando.

Todos estos factores y más, son tratados por ASEM Catalunya y esto supone un 
esfuerzo y dedicación por parte de los profesionales que trabajan en la entidad. A 
través de las entrevistas, el acompañamiento y la observación he podido ver dos 
tipos de trabajo social siendo el mismo. Desde la perspectiva más individualizada 
a la de gerencia, en ambos papeles el trabajo social es muy visible y activo. Pero 
sobretodo, he podido ver como son capaces de ayudar y entender a todo aquel que 
acuda a la entidad.

Por lo tanto, sólo debo agradecer a todas aquellas personas que me han dejado 
asistir y escuchar sus historias en las entrevistas, a  todos los profesionales de ASEM 
Catalunya por enseñarme tanto y especialmente a María, por hacerme ver que el 
trabajo social es mucho más que una entrevista.

EL TRABAJO SOCIAL ES MUCHO 
MÁS QUE UNA ENTREVISTA



Primera trobada de famílies
El passat mes de Maig vam organitzar a l’Espai Josep Bota de la 
Fábrica Coats la primera trobada de famílies pels socis d’ASEM. 
Una trobada on vam fer teràpia amb gossos, vam jugar a la pe-
tanca i vam apendre algunes receptes per aquest estiu!

LA TERÀPIA ASSISTIDA 
AMB GOSSOS (gentilesa de 
la Associació Tan Amics)

Els nens tenen sovint bona 
connexió amb els animals. 
Per això, la seva presència 
en teràpies per a nens té 
bons resultats. El fet d’aca-
riciar l’animal, llançar-li una 
joguina o que el gos li posi 
la pota a la falda suposa un 
poderós reclam per al petit.

Un gos convida al nen a ju-
gar, interactuar o parlar, de 
manera que la sessió de 
fisioteràpia es fa més diver-
tida. El nen espera amb il·lu-
sió el moment de la trobada 
amb el gos. En aquesta rela-
ció d’amistat, el gos no jutja 
al nen per les seves limita-
cions, sinó que l’accepta tal 
com és. Aquesta és la princi-
pal base dels terapeutes per 
motivar i tractar al nen amb 
discapacitat.

“Las jornadas han estado 
muy bien me han gustado 
mucho.
El cuento, la petanca, la 
cocina, todo muy bien 
organizado.”

“El encuentro de familias ha 
sido muy divertido, distraí-
do y variado, es algo impor-
tante que en este tipo de 
encuentros haya un poco 
de todo.”



“Las Jornadas me han 
parecido muy entrete-
nidas. Destacaría una 
de las primeras activi-
dades que se han reali-
zado, la charla, cuento 
del señor Ferran que 
me ha gustado mucho. 
¡Y el taller de cocina, 
porque me gusta coci-
nar!”

EL TALLER DE CUINA

De la mà de la socia Alicia 
vam tenir el plaer d’apen-
dre alguns secrets per una 
dieta adecuada! I amb les 
explicacions de la nutricio-
nista Miriam

MOLTES GRÀCIES! 

A tots els assitents i a 
tots els professionals i 
voluntaris que en van 
ajudar a organtitzar 
la primera trobada de 
famílies.

Després d’aquesta pri-
mera edició, esperem 
repetir l’experiència 
l’any vinent!

La primera troba 
d’ASEM Catalunya no 
hagués sigut possible 
sense el suport de la 
Miriam, el Ferran i 
l’Alicia gracies per la 
seva col·laboració!

PERQUÈ
JUNTS

FEM
PINYA!

Una bona alimentació vol dir 
que el teu cos obté tots els 
nutrients, vitamines i mine-
rals que necessita. Per a això 
s’ha d’aprendre a planejar 
els teus menjars i col·lacions 
intel·ligentment, de manera 
que siguin rics en nutrients i 
baixos en calories.

“El encuentro de familias 
me han parecido muy in-
teresante. He llegado un 
poquito tarde, pero me 
ha encantado el taller de 
cocina. Muy práctico”



Els dijous fem salut!

Els grups socioterapèutics són un es-
pai de cura per a les persones i famílies 
amb malalties neuromusculars, un espai 
on trobar algú que ens escolti, ens com-
prengui, ens ajudi, però també un espai 
on escoltar a l’altre, comprendre l’altre, 
ajudar a l’altre, i així, entre tots, fer-nos la 
vida més comfortable. Per això, a partir 
d’ara, dedicarem totes les tardes dels di-
jous a tenir cura de nosaltres i dels altres.

GRUP DE PARES

Quan el diagnòstic no ens permet veure 
més enllà és important poder compartir 
amb altres famílies els sentiments que 
ens poden desbordar. Junts aconsegui-
rem viure i veure més enllà de la malaltia 
dels nostres fills. Junts som imparables!

[EL PRIMER DIJOUS DE MES, 19H. SEU 
D’ASEM CATALUNYA]

GRUP D’STEINERT

Persones afectades d’Steinert i els seus 
familiars som els que ens reunim l’úl-
tim dijous de mes, a les 19h, a la seu 
d’Asem Catalunya. Una bona oportuni-
tat per poder discutir quina és la mane-
ra de viure el més confortable possible. 
No et quedis a casa i vine!

[ÚLTIM DIJOUS DE MES, 19H. SEU D’ASEM 
CATALUNYA]

GRUP DE FAMILIARS

El tracte i la convivència amb les perso-
nes que tenim al nostre voltant no sem-
pre és fàcil; els familiars també patim la 
malaltia i les dificultats que comporta. 
Asem Catalunya posa a la teva disposi-
ció un grup per a vosaltres, els familiars, 
un espai de trobada i intercanvi d’expe-
riències. Junts sumem forces!

[EL TERCER DIJOUS DE MES, 19H. SEU 
D’ASEM CATALUNYA]

GRUP D’ADULTS

A vegades ens sentim una mica incom-
presos per les persones del nostre entorn, 
al grup d’adults d’Asem Catalunya, tens 
un espai per poder expressar-te lliure-
ment i ser comprès. Vine el segon dijous 
de cada mes, a les 19h,  a la seu de l’entitat. 
Junts podem fer coses extraordinàries!

[EL SEGON DIJOUS DE MES, 19H. SEU 
D’ASEM CATALUNYA]

“UN BUEN TRATO 
ES EL MEJOR 

TRATAMIENTO”

TALLERS 2016 - 2017

ANEM PER FEINA: Dilluns 10.30h - 12h A la seu d’Asem Catalunya
ACTIVITAT FÍSICA: Dimarts i dijous 10.30 - 12 h Al Casal de Barri de Sant Andreu
INFORMÀTICA I APLICACIONS MÒBILS: Dilluns i dimecres de 16 - 18h Pont del Dragó
ESCRIPTURA: 16 a 18h a la seu d’Asem Catalunya



[ L’ENTREVISTA ]

CARME 
HERRANZ 

SALINERO

ADVOCADA DEL 
COL·LECTIU RONDA

Tots tenim dubtes quan es tracta de realitzar 
diferents tràmits. Per això, des d’Asem Catalunya 
hem volgut consultar a l’advocada Carme Herranz.

Quina és la teva recomanació a la hora d’iniciar els 
tràmits per poder protegir un familiar amb disca-
pacitat en cas de defunció?
Sempre en aquests casos és necessari fer testa-
ment, on deixar ordenada la protecció patrimonial 
i, si és necessari  personal, del familiar amb disca-
pacitat.

Com recomanes o amb quines condicions inclou-
re’l en el testament?
Sempre s’ha d’analitzar el cas concret, partint del 
patrimoni de la persona que fa testament, del seu 
context familiar, i de les necessitats concretes de 
la persona amb discapacitat. A partir d’aquí, es pot 
dissenyar el testament amb les figures jurídiques 
més adients que combinin els factors esmentats.

Existeix algún procediment perquè només heredi 
els béns i no les deudes? 
L’acceptació d’herència a benefici d’inventari per-
met que, qui hereda, només respongui dels deutes 
del familiar finat amb els béns de l’herència i no 
amb els propis que pugui tenir.

Puc deixar en herència algún tipus de prestació 
enlloc de béns inmobles o capital?

Hi ha figures successòries que permeten rebre ren-
des, partint d’un capital que cal administrar.

Quines mesures previes al testament o herència 
creus que es poden pendre per protegir un fill o 
familiar discapacitat?
La llei de patrimoni protegit permet constituïr un 
patrimoni per la persona amb discapacitat física o 
sensorial igual o superior al 65%. A més, es preveu-
en avantatges fiscals pel familiar que el constitueix 
i n’aporta béns o diners. 

Amb quanta antel·lació creus que s’hauria de rea-
lizar el tràmit del testament? Quant tarda en exe-
cutar-se una herència? Quin preu tenen aquests 
tràmits? 
Sempre és recomanable fer testament; és un docu-
ment notarial que en tot moment es pot canviar, i 
el seu preu és molt assequible. Quan una persona 
mor, el termini que marca el ritme dels tràmits és el 
dels impostos que cal liquidar (Impost de succes-
sions i Plusvàlues municipals si és el cas); aquest 
termini és de 6 mesos, tot i que es pot demanar 
pròrroga. Pel que fa al preu, caldrà abonar les des-
peses de notaria, registre de la propietat si hi ha 
finques, honoraris d’advocat si hi ha un assessora-
ment jurídic i fiscal, i els impostos esmentats; els 
discapacitats, complint certs requisits, tenen reco-
neguts avantatges fiscals que fan que els impostos 
es vegin reduïts de forma important .



GALA DE PREMIS 
“FEM PINYA 2016”

L’associació Asem Catalunya celebra enguany la sisena edició dels premis “Fem Pinya” que 
commemora el Dia Nacional de les Persones amb Malalties Neuromusculars i tindrà lloc el dis-
sabte 5 de novembre a “La casa de la mar” de Barcelona.

Convidem a tots els nostres socis i col·laboradors a compartir aquest gran dia i per a això ela-
borem amb afecte tots els preparatius necessaris per a la Gala. Com sempre, els nostres socis 
a través d’un formulari en línia proposen a les persones nominades i el jurat selecciona els 
guanyadors. Finalment, es passa el lliurament de premis que inclou les següents categories: 
premi a la participació, premi a la col·laboració i premi al reconeixement.

El guardó consisteix en l’estatueta d’una torre humana o castell. A Catalunya la pinya és l’es-
tructura d’un castell i la seva funció és sostenir la torre. D’aquesta manera, el concepte de 
pinya significa unió i suport per aconseguir un objectiu comú que porta a l’èxit. Aquesta és la 
filosofia de la nostra associació i el nostre principal propòsit.
Altres activitats d’Asem Catalunya són els tallers de gimnàstica adaptada, informàtica i aplica-
cions mòbils, orientació al món laboral i escriptura autobiogràfica i creativa. Aquests cursos es 
realitzen anualment i tenen un caràcter obert i integrador.

DIA 5 NOVEMBRE 
A LES 18:00H

CASA DEL MAR, 
C/ALBAREDA 13, BCN



En aquesta pàgina 
fotografia de Han-

nah Laycock dins de 
la serie fotográfica 

Percepción de iden-
tidad (Perceiving 

Identity) que explora 
les s emocions de la 

fotògrafa després de 
ser diagnosticada amb 

Esclarosisi Multiple al 
2013.

Maria, la treballadora social d’Asem Catalunya, 
era aquella noia que sempre estava al telèfon per 
atendre a la Isabel, la mare de l’Eduard, quan te-
nia una reunió amb l’EAP (equip d’assessorament 
psicopedagògic). Aquestes reunions eren perquè 
l’Eduard en la seva etapa escolar necessitava la fi-
gura d’un vetllador que l’acompanyés a fer coses 
que ell no podia. I quantes tensions va provocar 
aquest servei!. La  Isabel ho vivia molt intensament 
i la Maria intentava racionalitzar una miqueta el 
malestar. Preparaven  la reunió identificant quines 
coses es podrien dir i quines no, el to, i tots aquells 
elements  importants per a una millor comunicació 
i per aconseguir tot allò que l’Eduard es mereixia.

LES COSES
DE LA 
VIDA

Eduard, han 
estat moltes 

i molt 
intenses les 
vivències 

Serveixi la present per manifestar el nostre recol-
zament a Eduard Carreras Martí, alumne de tercer 
curs del Graduat en Realització Audiovisual i Mul-
timèdia de l’escola universitària ERAM, centre ads-
crit a la Universitat de Girona pel projecte “Abús 
d’autoritat” de l’assignatura Producció i Edició de 
Video-II.

El Sr. Eduard Carreras Martí és soci de la nostra en-
titat i és un exemple per els nostres nois que estan 
en la seva mateixa situació. De com davant de si-
tuacions adverses sempre hi ha possibilitats de tro-
bar alguna motivació per superar-les.

L’objectiu del curtmetratge és conscienciar i sen-
sibilitzar el públic sobre una situació injusta. El cas 
que s’explica és un cas poc conegut que pateix una 
persona discapacitada però el missatge que es vol 
transmetre va més enllà d’aquest col•lectiu i vol 
fer reflexionar sobre la discriminació que pateixen 
d’altres éssers humans per la seva condició, ja sigui 
de sexe, raça o cultura.
És un projecte sense remuneracions ni ànim de lu-
cre, la missió del qual és assolir mèrits artístics, que 
es rodarà amb material de la mateixa universitat.

I no vull oblidar-me de la recerca d’un lloc per fer 
les pràctiques. Una altra vegada a moure fils, a es-
tablir les estratègies, a tombar murs. I no sols ho va 
aconseguir sinó que a més l’Eduard va aconseguir 
un lloc de treball!.

I quan volies conduir, volies treure’t el carnet de 
conduir, i quan tocava organitzar la setmana de les 
malalties neuromusculars, vàrem programar una 
xerrada sobre el Dret a Conduir i una petita expo-
sició de cotxes adaptats i vas vindre amb els teus  
pares per veure aquests cotxes i et vas fer un fart 
de mirar i preguntar.

A Girona vaig tenir l’enorme goig de moderar una 
taula sobre el treball interdisciplinari que girava en 
torn a les vivències de l’Eduard en relació als ser-
veis de benestar i salut del país. Les fotos de l‘acte 
reflecteixen aquest goig. Vaig pensar: estic molt 
orgullosa de tot el que hem viscut amb l’Eduard.

Però la bomba va arribar amb la campanya  electo-
ral europea del 2011.

L’Eduard era el cap de cartell per Catalunya de  
l’Agrupació d’Electors, Discapacitats i Malalties 
Rares (DER)!.

Eduard, han estat moltes i molt intenses les vivèn-
cies, lluites, i il·lusions les que hem viscut junts, el 
teu record romandrà viu. Per tot això, sento que 
estàs entre nosaltres encara que no hi siguis.

AMB TOT EL MEU / NOSTRE AFECTE, 
ET RECORDARÉ/REM SEMPRE.



ASEMCAT ET 
RECOMANA

Història del nou cognom
Elena Ferrante
(21,90€)

Aquesta es la historia del 
nou cognom, la segona no-
vel·la d’èxit mundial de la 
saga de l’amiga genial. Hi 
trobem de seguida la Lila 
i l’Elena, i aquesta historia 
d’amistat complicada i me-
ticulosament retratada: la 
seva relació d’amor i odi 
i l’entramat indestriable 
de dependència i alhora 
amor”. Un èxit de vendes 
d’aquest passat Sant Jordi.

Llibre juvenil: 
La reina roja de Victoria 
Aveyard 
Lisa Williamson 
(16,95€)

Ambientada en un regne 
imaginari, aquesta novel·la 
ens mostra a una socie-
tat dividida pel color de 
la sang. D’una banda hi ha 
la gent comú que té sang 
vermella; Per l’altre tenim 
a aquells que posseeixen 
sang platejada i que tenen 
habilitats sobrenaturals.

Los ángeles de hielo
Toni Hill 
(18,90€)

És una novel·la que barreja 
el thriller psicològic amb el 
terror gòtic en una història 
ambientada a la Barcelona 
de principis del segle XX, 
Amb una atmosfera an-
goixant, uns personatges 
complexos i una trama amb 
constants girs que s’endin-
sa en els més foscos racons 
de la naturalesa humana. 

CINEMA:

Bailo por dentro (2004) 
Director: Damien O’ Donnel

Aquesta és la història de Michael, un jove de 24 anys que pateix paràli-
si cerebral i des de fa molt temps resideix en el Centre Residencial 
Carrigmore per a discapacitats, que dirigeix la formidable Eileen. La 
seva vida es transforma quan s’instal·la al lloc el rebel Rory O’Shea.
Aquesta és la història del que passa quan dos joves 
ambiciosos i romàntics, obstinats a viure una vida 
plena, es decideixen a donar-se l’oportunitat d’intentar-ho.

LITERATURA:



ÉS important que la teva dieta sigui molt variada 
i molt saludable. Perquè la teva dieta sigui saluda-
ble ha d’estar plena de fruites i verdures. 

Per tant l’ideal és que durant tot el dia menjem va-
rietat i de tot tipus és el mateix. Com a mínim en 
una dieta saludable hi ha d’haver 5 peces de fruita 
i verdura.

És recomenable que aquestes cinc peces de fruita 
i verdura siguin les que pots trobar per temporada.
Ja que quan les trobem, normalment són les més 
nutritives. A més a més són les més económiques i 
per tant molt més fàcils d’incorporar a la dieta.

El fet que siguin de temporada ajuda a que tinguin 
més nutrients. No cal menjar cireres al més de fe-
brer ni taronges al mes d’agost.

LA TEVA DIETA PER TEMPORADA

L’ideal és que 
hi hagi cinc 
components 
entre fruites i 
verdures.

MIRIAM 
TORRES

Nutricionista i dietista 
de la Universitat de Vic
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