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13.- PASSATEMPS.

1.- EDITORIAL.
Benvolguts amics,

pogués arribar a tenir fills, ben segur que
corren més riscos i que necessiten d’unes
actuacions molt més acurades, però
aquesta possibilitat avui és una realitat,
per exemple; tenint present que també
existeix l’altra cara de la moneda.

El butlletí és per a tots nosaltres una altra
forma de retrobar-nos, d’oferir petits
comentaris que podran ser útils a tots o
simplement a alguns de vosaltres, al menys
això és la nostra intenció.

Ben segur
que cada nen/a, cada
adolescent, cada adult és diferent; cada un
amb les seves pròpies característiques,
tinguin o no una cardiopatia afegida a la
seva problemàtica; no podem generalitzar;
aquí ens resulta molt vàlida aquella frase
del filòsof, Ortega i Gasset
“yo soy yo y mis circunstancias”.

En aquest butlletí trobareu alguns petits
canvis que ens ha semblat que podrien ser
interessants. Esperem
que us puguin
satisfer.
També trobareu alguns articles que ens
parlen dels infants, però ja no dels petits,
sinó
d’aquells
que
han
arribat
a
l’adolescència o a ser adults, tot això degut
a diferents factors, entre els quals podem
trobar els majors i millors coneixements
dels cardiòlegs i cirurgians, així com de les
noves tecnologies que poden aplicar.

Us pot semblar que tot els que us comento
és massa optimista, no obstant, sense
deixar de tenir els peus a terra, no podem
ni devem rendir-nos, s’ha de seguir
intentant millorar la qualitat de vida
d’aquest col·lectiu, que és en el que es
trobem, ara per ara.

El poder situar-nos davant d’aquests joves
amb una cardiopatia resolta
total,
parcialment o en vies de solventar-se -mai
podem perdre l’esperança-, significa un pas
endavant, aquest pas a la vegada ens pot
crear dubtes, inquietuds, pors, la qual cosa,
no vol dir que restem aturats, bloquejats,
significa que tots: pacients, familiars, i els
professionals que els envolten, ja sigui de
l’àmbit sanitari o educatiu, per esmentar
alguns exemples, ens hem de posar les
piles, que a poc a poc i amb els esforços de
tots plegats, anirem cercant solucions a les
noves qüestions, problemàtiques i a les
dificultats que puguin anar sorgint.
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TROBA LES 7 DIFERÈNCIES

Per últim m’agradaria donar les gràcies a
tots els que fan possible tasques com: el
butlletí i tota l’altra feina que pot dur a
terme la nostra associació; la vostra
col·laboració és la que manté endavant a
l’AACIC, des de l’any 1994, són vuit anys
de camí i esperem que puguin ser molts
més.

Anys enrera qui es podia imaginar que una
jove amb una determinada cardiopatia

Carme Romero
Presidenta AACIC

Anna Hosta
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12.2-. EL ZORRO Y EL CANGREJO.
Cuento popular ruso
El cangrejo de andar lento y perezoso era objeto de burla para todos los animales de la
comarca, pero él se reía de los burlones.
- Pasito a pasito también se llega – decía a menudo -. ¿A que apurarse?
Un día se encontró con el zorro que tenía fama de ser el más veloz corredor de la zona. Había
competido con el gamo y se decía que, si bien no había vencido, el zorro había llegado a la
raya al mismo tiempo que su contrincante.
- ¡Hola, amigo cangrejo! ¿Qué tal va ese reumatismo?
- ¿De qué reumatismo me hablas pelirrojo?
- Del que te endurece las articulaciones. En mi vida he visto yo un animal tan torpe como tú?.
¿Cuántos meses tardarías en ir hasta la aldea?
- ¿Hasta la aldea? ¿Y para qué quiero ir yo a la aldea? ¿Para robar gallinas, como ciertos
presumidos elegantes que se dan aire de señorones? Te burlas de mí porque me consideras
incapaz de correr; pero si aceptas un desafío, estoy seguro de que cambiarás de opinión
acerca del poder de mis patas.
- No me hagas reír con tu cháchara de presuntuoso. El tono burlón no concuerda con tu
habitual seriedad.
- Pues te aseguro que el desafío va en serio. Si estás dispuesto, podríamos correr ahora
mismo.
- Aceptado. La meta es la cima del monte. Cuando llegue te esperaré echado. Aprovecharé
para dormir la siesta.
- No cantes victoria, que el combate no ha comenzado.
- Pues empecemos de una vez. Ponte parejo conmigo y cuenta hasta tres.
- No necesito ponerme parejo.... Yo siempre me coloco detrás de la raya.
¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
El zorro salió corriendo con la velocidad del viento y llegó a la meta en menos que canta un
gallo. Dio media vuelta y miró hacia el camino. Como no veía al cangrejo, dijo para sí:
- ¡Este reumático se ha burlado de mí! Me hizo correr hasta aquí y él se ha quedado en el
punto de partida. Debo reconocer que, por lo menos, en astucia me ha ganado.
- En astucia y en velocidad, amigo. Hace un buen rato que estoy aquí. Casi estuve por
dormirme esperándote.
Al oír estas palabras el zorro se volvió y ¡cual no sería su asombro al ver al cangrejo junto a su
larga cola!
¿Qué había sucedido?
En el momento de contar, ¡uno!, ¡dos!, ¡tres!, el astuto cangrejo se había prendido con sus
pinzas de la cola del zorro. Este, abochornado, no dijo una palabra. Arrastrando la soberbia
cola se dirigió al bosquecillo cercano y se internó en la espesura.
A partir de aquel día no se le vio más merodear por allí.
Se dice que se encaminó lejos, muy lejos, para evitar las burlas de los vecinos, que desde
entonces, no le dejaban en paz.

2.- DIA A DIA DE L’ASSOCIACIÓ.
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ AACIC
2001

Voluntariat,
voluntariat.

Enumeració d’activitats i tasques que els
diferents membres de la Junta Directiva i
col·laboradors han realitzat durant l’any
2001.

14. Contactes amb la Federació Catalana de
Malalties Singulars, FEDERCAT.

1. Publicació del Butlletí núm. 8. Tramesa
a tot el mailing i repartiment
a
l’Hospital de la Vall d’Hebron i de Sant
Joan de Déu.

1.

Finalització de l’edició i publicació del
Butlletí núm.9.

2.

Preparació de l’edició del Butlletí núm.
10 i si és possible publicar-lo.

PROJECTE DE L’AACIC PER L’ANY 2002

2. Inici de l’edició del Butlletí núm. 9.

3. Continuar amb les tasques de l’AACIC:
atenció individualitzada de familiars i
afectats de cardiopaties congènites,
informació, sensibilització i difusió de les
cardiopaties a la societat, contactes
amb el personal sanitari dels hospitals,
gestions
pròpies
d’una
associació
legalment registrada...

3. Diverses reunions amb professionals de
la medicina i la gestió.
4. Assemblea ordinària de l’any 2001.
5. Assemblea extraordinària el març del
2001.
6. Reunió amb la gerent de la Federació
“Menudos
Corazones” i diversos
contactes telefònics i per correu
electrònic.

4. Nou impuls en el desenvolupament del
projecte
“Cardiopaties
congènites:
activitat física i adaptació en el medi”.
5. Organització i celebració
Trobada de l’AACIC.

7. Tràmit i gestió de diferents temes de
l’AACIC: subvenció, lloguer,...

de

la

7a.

6. Convocatòria de l’Assemblea Ordinària
de l’any 2001.

8. Reunions mensuals dels membres de la
Junta Directiva per a l'organització de
tasques i activitats
previstes en el
Projecte del 2001 o d’altres que van
sorgint durant l’any.

7. Estudi de
la documentació de les
federacions:
“Menudos Corazones”,
FEDERCAT i Federació ECOM

9. Recopilació i
posada al dia de les
informacions que arriben a l’AACIC.

8. Convocatòria
d’una
Assemblea
extraordinària per tractar el tema de
la federació, “Menudos Corazones” tal i
com es va aprovar a l’Assemblea
extraordinària
del març de 2001 a
Montblanc.

10. Organització i arxiu del material i de la
documentació de l’AACIC.
11. Atenció individualitzada de 72 famílies
amb algun membre amb cardiopatia
congènita. També hem atès consultes
de professionals que estan en contacte
amb persones afectades de cardiopatia
congènita.

9. Convocar
les
assemblees
extraordinàries que siguin necessàries.
10. Proposar el nomenament d’un SOCI
d’HONOR com a forma de difusió i impuls
de l’AACIC.

12. Preparació
i celebració de la 6a.
Trobada de l’AACIC a Montblanc (Conca de
Barberà).

11.
Tasques
relacionades
amb
l’actualització dels Estatuts de l’AACIC,
segons
la Llei 7/1997 de 18 de juny,
d’Associacions.

13.Tramitació de la sol·licitud de registre de
l’AACIC
a
l’Institut
Català
del
30
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12. Ampliació del nombre de socis.

Durant els actes vam poder estar en
contacte amb el Molt Honorable Sr. Jordi
Pujol, amb el ministre de Treball, Sr. Juan
Carlos Aparicio, amb diferents consellers i
conselleres del Govern de la Generalitat,
entre d’altres persones del món de la
política, dels mitjans de comunicació, TV,
ràdio, diaris, amb
actors, escriptors,
esportistes i molts d’altres convidats als
actes.

13. Altres propostes que estiguin dintre dels
objectius
generals de l’AACIC i
que
puguin fer els membres de l’AACIC
i
assistents a
l’Assemblea Ordinària del
2001.
La Junta Directiva
L’Hospitalet de Llobregat,
7 de maig del 2002

Aproximadament a les 12 del migdia es
van obrir les portes del Palau de la
Generalitat per tots els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya. El dia de Sant
Jordi és el dia de “portes obertes” per poder
visitar el majestuós i emblemàtic edifici del
Palau de la Generalitat.

DIADA DE SANT JORDI AL PALAU DE LA
GENERALITAT
Unes setmanes abans del dia 23 d’abril,
DIADA DE SANT JORDI, a la bústia de
l’AACIC vam rebre una grata notícia. Des
del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya ens convocaven a
una reunió al Palau de la Generalitat per
explicar-nos el funcionament de la venda de
roses en un dels patis del Palau.

12.- UN PARELL DE CONTES.
12.1.- QUÈ ESTÀ PASSANT...?
Emily Pearl Kingsley, escriptora del programa de TV “Barrio Sésamo” i mare d’un nen amb
Síndrome de Down va escriure aquest conte per descriure l’experiència d’educar un fill amb
necessitats especials.
Esperar un bebè és com planificar un fabulós viatge de vacances a Itàlia: compres
moltes guies de turisme i fas uns plans meravellosos: El Coliseu, el David de Miquel
Àngel, les gòndoles a Venècia... també pots aprendre algunes frases en italià. Tot és
molt excitant.
Després de mesos de preparació, finalment arriba el dia: arregles les bosses i estàs
molt nerviós.
Algunes hores després, a l’avió, l’hostessa diu: “Benvinguts a Holanda.” “Holanda?”!
preguntes, “què vol dir amb Holanda? Jo vaig pagar per anar a Itàlia!. Tota la meva
vida he somniat amb anar a Itàlia.”
Però, hi ha hagut un canvi en el pla de vol i l’avió ha aterrat a Holanda i t’hi has de
quedar.
Així que has de sortir i comprar noves guies de turisme, fins i tot aprendre un idioma
nou.

L’endemà vam rebre una trucada telefònica
de la Conselleria de
Benestar Social
convidant a l’AACIC a estar present al Palau
de la Generalitat el dia de Sant Jordi com a
forma de donar a conèixer les cardiopaties
congènites i l’existència de l’associació. És
una forma de donar suport a les
associacions.

El que és important és que no t’han portat a un lloc horrible, es tracta simplement, d’un
lloc diferent. És més lent i menys enlluernador que Itàlia. Però després de passar-hi
algun temps i recuperar la respiració, comences a mirar al teu voltant, i notes que
Holanda té molins de vent, tulipes, fins i tot Rèmbrandts...
Però tots a qui coneixes estan ocupats anant i venint d’Itàlia, presumint del temps
meravellós que hi han passat. I durant la resta de la teva vida, et diràs: “Sí, aquí és on
se suposava que jo anava. Això és el que jo havia planejat.”

Ens van informar que les roses no tenien
preu i que s’oferien a les persones que
visitaven el Palau de la Generalitat amb
una aportació econòmica voluntària.

Aquest dolor mai no desapareix, perquè la pèrdua d’aquest somni és una pèrdua molt
significativa. Però si malgastes la teva vida lamentant no haver arribat a Itàlia, mai no podràs
ser lliure per gaudir del que és especial, les coses encantadores que t’ofereix Holanda

El dia de Sant Jordi, diferents membres de
la Junta Directiva de l’AACIC i socis
col·laboradors vam anar a vendre roses i a
donar informació sobre les cardiopaties
congènites i l’associació. A primera hora del
matí, el Molt Honorable President de la
Generalitat, Sr. Jordi Pujol presideix els
actes de celebració conjuntament amb la
senyora Marta Ferrusola, L'Arquebisbe de
Barcelona, Ricard Maria Carles i el conseller
en Cap, senyor Artur Mas i senyora.
Després de la benedicció de les roses, una
coral van cantar una peça musical i tot
seguit es va poder escoltar el tradicional
carilló, que solament es toca aquest dia.
Tots els convidats van anar a esmorzar a
l’emblemàtic Pati dels tarongers.

Diverses persones de l’AACIC vam estar a
la parada de roses de les 8 del matí fins a
les 7 de la tarda. Ei, vam fer torns!
Vam informar a moltes persones que es
van interessar
per les cardiopaties
congènites i
l’associació; vam distribuir
molts adhesius i tríptics de l’AACIC i vam
poder distribuir totes les roses, que eren
precioses.
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11.- L’OPINIÓ.

Ja veieu que poc a poc anem fent feina i
esperem que la difusió que vam poder fer
per la DIADA DE SANT JORDI ens ajudi a
què les cardiopaties congènites no siguin
tan desconegudes per la societat catalana.

Nom i Cognoms:..............................................................................................................................
Adreça:........................................................................................Núm...................Pis...................

M. Rosa Armengol
Sòcia col·laboradora de l’AACIC

Ciutat:............................................................................... Codi Postal:........................................
Telèfon:........................................................Correu electrònic:.................................................
Què penses del butlletí de l’AACIC?
1. Què és el què més t’ha agradat d’aquest número?.
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. I què t’ha agradat menys?.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Quina secció t’agrada més?.

El dia de Sant Jordi amb el Sr. Eduard Rius, Coseller
de Sanitat.

...........................................................................................................................................................
4. A qui t’agradaria que entrevistéssim?.
...........................................................................................................................................................
5. De què t’agradaria que parlés el butlletí?
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. Globalment, quina nota posaries al butlletí, entre l’1 i el 10?.
...........................................................................................................................................................

Envia'ns aquesta butlleta plena i podràs guanyar una samarreta de l’AACIC.
La pots enviar per correu a: AACIC, Hotel d’entitats San Feliu, pg. dels Cirerers,
56/58, (08906). L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic a
aacic@eresus.com .
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3.- NOTÍCIES !
la tetralogia de Fallot, la transposició de
grans artèries, etc. que sí que tenen un
índex d’incidència baix.

1) A l'Assemblea general extraordinària del
18 de maig de 2002 es va aprovar l'adhesió
de l'AACIC a les següents federacions:

Aquesta federació es va constituir l’any
1999 i té la seva seu central a Sevilla. A
Catalunya també hi ha una oficina:
FEDERCAT. El seu objectiu principal és
equiparar els drets dels afectats per
aquestes malalties poc freqüents als de la
resta de ciutadans. També pretenen, dins
de la diversitat de característiques de cada
patologia, millorar la seva qualitat de vida a
través de la seva integració social,
estimulant la normalitat, la igualtat
d’oportunitats i la corresponsabilitat.

- Federació ECOM- Francesc Layret.
Des de l’any 1972, la Federació ECOM
aglutina
i
potencia
l’avanç
de
les
associacions que la formen. El seu objectiu
és clar: aconseguir que les persones
afectades
per
qualsevol
tipus
de
discapacitat
física
puguin
participar,
lliurement, en totes les activitats socials. En
els últims anys aquesta federació acull
també a associacions que atenen persones
afectades
per
qualsevol
tipus
de
discapacitats
orgàniques
(persones
afectades
per
malalties
greus
i
permanents).
Per arribar a resultats
concrets, la Federació ECOM concentra els
seus esforços en aquells àmbits on avançar
amb més urgència. Comissions de treball
especialitzades en cada una d’aquestes
àrees programen, coordinen i duen a terme
accions i campanyes. Aquests àmbits són:
accessibilitat,
ensenyament,
salut
i
rehabilitació, laboral, esports i temps de
lleure, sensibilització, extensió i relacions
públiques.

ü Pàgines sobre literatura infantil i
juvenil.

ü Imaginaria.
http://www.imaginaria.com.ar/

Hi ha pàgines amb contes i petites
històries, i també amb informació sobre
llibres per a infants i adolescents:

ü Club Super3
http://www.tvc.es/super3/

http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/

Pur entreteniment: coses, moltes coses,
relacionades amb el famós programa
infantil de TV3.

ü Biblioteca de literatura infantil i
juvenil:
http://cervantesvirtual.com/portal/platero/

* Informació cedida pel CEIP Angels
Garriga.

Actualment 39 associacions espanyoles
d’afectats per diferents malalties rares
constitueixen aquesta Federació, com per
exemple, L’Associació Catalana de la
Fibrosis Quística, L’Asociación de huesos de
cristal de España o l’Associació per a les
deficiències
de
creixement
i
desenvolupament, entre moltes altres.
FEDER participa a EURORDIS (European
Organisation for rare Disorders) per
impulsar la col·laboració més enllà de les
nostres fronteres i té una presència activa
en projectes com : “Servei d’Informació de
Malalties Rares en espanyol”, “Estudi sobre
necessitats
terapèutiques”
(amb
la
Universitat de Barcelona han iniciat un
estudi sobre el estat real de la farmacologia
i la terapèutica entorn les Malalties Rares),
“Estudi sobre necessitats assistencials de
les malalties de baixa prevalença”, entre
d’altres. Finalment cal destacar que aquest
juny s’han fet a Barcelona les Primeres
jornades europees de malalties rares.

Aquests són alguns dels seus serveis:
Impulsar
iniciatives
d’intercomunicació,
formació, debat i reflexió; Oferir serveis
d’assessorament i orientació per a la
integració escolar i de l’oci i per a la
inserció social i laboral; Dinamitzar
crítiques, reivindicacions, alternatives i
propostes; Representar a les associacions
en tot tipus d’organismes privats i oficials i
d’àmbit municipal, autonòmic, estatal i
internacional; Fomentar la participació i el
moviment associatiu.

2) En l’Assemblea no es va poder aprovar la
federació de l’AACIC a Menudos Corazones
ja que no s’havia rebut encara la informació
demanada a aquesta entitat (els seus
estatuts, programa ,....). Es va aprovar
però que la Junta Directiva prengués la
decisió.

- FEDER. Federació de malalties rares.
Aquesta federació està formada per
associacions i entitats que s'ocupen de les
malalties rares o poc comuns. L'AACIC ha
pogut fer la sol·licitud de federació perquè
dintre el grup de cardiopaties congènites
existeixen cardiopaties de baixa incidència,
considerades doncs com a malaltia rara.
Les cardiopaties congènites en el seu
conjunt no estan considerades com una
malaltia rara ja que la seva incidència en la
població és molt superior a un 5 per
10.000,
però
existeixen
algunes
cardiopaties congènites, com per exemple

- Menudos corazones.
Menudos corazones és una federació
d’àmbit
estatal
d’associacions
de
cardiopaties congènites. Les comunitats
autònomes on hi ha constituïda una
associació de cardiopaties congènites són
6
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10.3.- WEBS PER A INFANTS.
Internet és un enorme calaix on es pot
trobar de tot. Però com passa a tots els
calaixos massa plens, pot resultar difícil
trobar el que es busca. Hi ha una gran
varietat de webs infantils, però moltes són
poc interessants o “s’esgoten” en una sola
visita, o sigui que, després d’una bona
estona buscant, l’avorriment porta a deixarho estar.

ha un accés per nens amb “camins” per als
de preescolar, primària, ESO... Els qui vagin
per la ruta de preescolar hi trobaran jocs
aptes per a nens d’aquesta edat. A primària
també hi ha jocs, però a més s’hi poden
trobar informacions relacionades amb els
temes d’estudi d’aquesta etapa. Els pares
també hi tenen el seu “camí”, en el qual
poden trobar informació sobre qüestions
relacionades amb l’educació.

De vegades, quan sortim de viatge
cerquem un amic que hagi estat allà perquè
ens expliqui què val la pena i on no cal
anar. Igualment pot ser útil que algú que
hagi fet una ullada ens expliqui com arribar
a pàgines web interessants. Aquí teniu una
petita selecció que us pot orientar quan
navegueu amb els vostres fills. No és una
llista exhaustiva, ni tan sols pretenem que
sigui “el millor a internet”. De fet, els més
experts navegadors entre vosaltres deveu
conèixer ports més interessants. Si és així,
feu-nos
arribar
les
adreces
a
aacic@eresus.com per proposar-les en una
altra ocasió.

ü Educared
http://www.educared.net/aprende/software
Educativo/index.htm
Aquesta és una adreça més pensada per a
les escoles que no pas per als nens i les
seves famílies, però pot servir per trobar
una descripció dels jocs informàtics més
actuals i d’altres pàgines web amb
continguts educatius i jocs de ciència.
ü Pipoclub
http://pipoclub.com
En principi és una web comercial que dóna
informació sobre jocs educatius a la venda.
Però a més permet accedir gratis a jocs en
línia (on line) per a nens diuen, a partir de
2 anys.

ü Educalia.
http://www.educalia.org/
De la Fundació “la Caixa”, és probablement
la més completa de les pàgines web
educatives. S’hi poden trobar jocs per
passar l’estona, però també activitats i
recursos sobre temes relacionats amb els
continguts escolars i amb l’actualitat, tot
amb llenguatge apte per a nens de
primària. És un producte amb un disseny
molt acurat, que utilitza les més modernes
tècniques de les pàgines web. És per això
que cal tenir instal·lat un programa
anomenat Snapshot Viewer que es pot
trobar de franc a http://www.microsoft.com
/accessdev/prodinfo/snapshot.htm.
Dues
coses més que la fan interessant: hi ha una
gran quantitat d’enllaços que permeten
descobrir altres webs i obre la possibilitat
que els nens que la visitin participin en una
comunitat virtual.

ü Rincón infantil
http://www.rinconinfantil.com
Una pàgina llatinoamericana amb contes,
cançons, tradicions i jocs.
ü CienciaNet
divertida)

(La

Ciència

és

les següents: Andalusia (Sevilla), Balears,
Madrid,
Galícia,
Canàries,
Comunitat
Valenciana. Aquesta federació té objectius
tals com informar i orientar a les famílies,
fomentar la investigació i l’estudi de les
cardiopaties,.... i en destaquem un que és
aconseguir que la Carta europea sobre els
drets del nen hospitalitzat sigui una realitat.
L’AACIC ha iniciat els tràmits amb la
Federació per tal d’aconseguir aquesta
Carta europea per tal de conèixer-la. Així
doncs, si és possible, al següent butlletí es
mirarà d’extreure’n les idees principals.

reptes de futur del Tercer sector i també de
la societat, i pel que fa a les relacions de les
organitzacions amb els altres agents
socials.
4) Fundació Modest Guerola.
Volem també apuntar la notícia de la
creació de la fundació del Dr. Modest
Guerola. Aquesta fundació té entre d’altres
els següents objectius específics:
- Ajudar en el tractament de les arítmies
cardíaques
pediàtriques
en
l’àmbit
internacional i quan es precisi o es
requereixi en l’àmbit nacional, amb
estimulació cardíaca artificial endocàrdica,
en contacte i col·laboració amb les
associacions
i
fundacions
d’ajuda
humanitària.

Per a més informació sobre alguna
d’aquestes federacions i els seus serveis
podeu escriure un correu electrònic a :
rat@eresus.com
o
aacic@eresus.com,
trucar a l’AACIC.
3) II Congrés de l’associacionisme i del
voluntariat.

- L’ajuda consisteix en la implantació de
marcapassos
a
pacients
pediàtrics,
principalment de països subdesenvolupats.

Pel mes de novembre del 2002 s’ha
convocat
el
2n.
Congrés
de
l’associacionisme i del voluntariat. Aquest
congrés ha d’esdevenir un espai de debat
del sector associatiu a Catalunya. Per això
s’impulsa com un procés que permeti que
totes les entitats, de qualsevol mida o
àmbit, puguin expressar les seves idees i
inquietuds, garantint la màxima pluralitat i
participació.

- Facilitar cursos de formació bàsica
d’estimulació cardíaca per als facultatius
que actuen com a caps en els països de
procedència dels pacients.
5) IV Curs de Cardiologia
Patologia del Cor Esquerre.

Finalment, els dies set i vuit d'octubre del
2002 se celebrarà a Barcelona el IV Curs de
Cardiologia pediàtria sobre la patologia del
cor esquerre, organitzat per la Unitat de
Cardiologia Pediàtrica i el Servei de Cirurgia
Cardíaca de l'Hospital de la Vall d'Hebron
juntament amb la UAB.

El segon Congrés està organitzat per
l’INCAVOL (Institut Català del Voluntariat).
Aquest Congrés ha d’esdevenir el canal,
l’espai i l’instrument de debat i diàleg del
sector a Catalunya per cercar un consens
que permeti trobar i establir acords pel que
fa a les oportunitats que ofereixen els

http://ciencianet.com
Una sèrie de jocs i curiositats destinats a
estimular l’interès en la ciència.
ü Museu de la Ciència
http://www1.lacaixa.es:8090/webflc/wpr0p
res.nsf/wurl/mcbchome.
Una visita virtual al Museu de la Ciència. Al
menú de l’esquerra de la pàgina principal es
pot
obtenir
una
llista
d’activitats
relacionades amb la ciència.

ü Edu365.com
http://www.edu365.com/
Es tracta d’una web del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. És una mena de calaix de
recursos educatius per a tots els nivells. Hi
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4.- VII TROBADA DE’AACIC A VIC.
Uf! Ens toca preparar la propera trobada de
l’associació, ja estem al mes de març i el
temps vola; el seguit de preguntes i dubtes
s’acumulen, sembla que no hagi de costar
tant organitzar-la. Comencem a parlar
sobre el tema, apareix una voluntària, la
Densi de Centelles, aquest nom ens porta
bons records, la II Trobada de l’AACIC l’any
95, segur que iniciem bé el trajecte.

els adults ens quedem a la sala de Plens del
Consell Comarcal d’Osona escoltant la
xerrada.

La primera impressió es confirma, la Densi
ens aconsegueix l’ajut del Consell Comarcal
d’Osona, la planificació ja ha començat, tots
ens posem en marxa, tenim un magnífic
suport que ens facilitarà
l’espai on
desenvoluparem els actes, la mateixa seu
del Consell comarcal d’Osona, l’edifici del
Sucre de Vic; la trobada serà el dissabte
18 de maig de 2002, a 2/4 de 12 del
migdia.

Un cop acabat el dinar farem l’Assemblea
Ordinària de l’AACIC i una altra amb
posterioritat d’Extraordinària per tractar
temes específics que així ho requereixen.
Els menuts aniran al Club Patí de Vic per
conèixer les seves instal·lacions i veure
algun partit, mentre els grans
fem les
assemblees. Una vegada acabem també
anirem a les instal·lacions per conèixer
més de prop aquest esport i
com a
agraïment estarem molt contents de fer del
Club Patí de Vic un dels nostres Socis
d’Honor.

Un cop finalitzat el primer acte del matí
dinarem al restaurant del mateix edifici, cal
saber quantes persones ens quedarem per
tal que ens puguin preparar l’organització
del dinar.

Ara cal anar perfilant tots els actes, qui i
sobre quin tema es basarà en aquesta
ocasió la xerrada; ja estem a principis del
mes d’abril, no ens queda massa temps,
ens posem en contacte amb el Dr. Josep
Girona, cap de la Unitat de cardiologia de
l’Hospital de la Vall d’Hebron; després de
comentar el tema acordem que la xerrada
ens la
podrà fer el doctor Jaume
Casaldàliga, cap de la Unitat de cardiopaties
de l’adolescent i l’adult de l’Hospital de la
Vall d’Hebron i el seu contingut anirà sobre
“Les cardiopaties congènites en edat
potspediàtrica”.

Tot està ja en marxa; els socis van
confirmant la seva assistència. Es van fent
altres gestions paral·lelament, com per
exemple: el dimecres 15 de maig a última
hora de la tarda es va fer un roda de
premsa amb els mitjans de comunicació de
la zona. En aquesta roda de premsa van
estar presents el senyor Josep Salom Ges,
conseller delegat del Consell Comarcal
d’Osona,
de Benestar Social, el doctor
Jaume Casaldàliga, cap de la Unitat de
cardiopaties de l’adolescent i l’adult de
l’Hospital de la Vall d’Hebron, la presidenta
de la nostra Associació Carme Romero, la
família Beascochea i la Densi Barrero, socis
de l’AACIC i col·laboradors importants en
l’organització de la trobada. En especial,
gràcies a TVO, la televisió comarcal d’Osona
per la difusió de la realització de la nostra
trobada.

El següent pas és confeccionar el programa
de la trobada per enviar als nostres socis i
les invitacions per a les institucions i totes
aquelles persones que d’una o altra forma
estan en contacte amb nosaltres o els hi
pugui interessar. Amb la trobada a part de
retrobar-nos, de compartir un dia agradable
entre tots, hi ha les altres coses: les
inquietuds, les preguntes... els compartim,
més en petits grups o comunicacions més
personals. També ens ajudarà a continuar
donant a conèixer una mica més les
cardiopaties congènites i la tasca de la
nostra associació

10.2.- AGENDA GAUDÍ.
L’any Gaudí ha esclatat en tota la seva
plenitud. És una bona ocasió per conèixer la
figura i l’obra de l’arquitecte més universal
de casa nostra. Però hi ha tant a veure,
tant a visitar, tant a llegir, tant a aprendre,
que la majoria de nosaltres no sabem ni per
on començar. Cada dia els mitjans de
comunicació ens parlen d’una nova activitat
relacionada amb la commemoració del 150
aniversari del naixement d’Antoni Gaudí.

La Ruta Gaudí, el visitant la fa de manera
lliure. En alguns dels punts de la visita,
sobretot a les cases privades, s’hi ha
d’entrar en grups reduïts i amb guia, que hi
serà sempre en els horaris de visita.
El pack de la Ruta Gaudí es pot adquirir al
Centre del Modernisme (Casa Ametller), a
la Casa Vicens, a la Torre Bellesguard, al
Col·legi de les Teresianes, al Palau Güell, a
la Pedrera, a Caixaforum, a la llibreria Laie,
a les oficines de turisme de Barcelona de la
plaça de Catalunya, de plaça de Sant
Jaume, de l’estació de Sants i de l’aeroport.

La proposta és ben clara: aprofiteu el
moment que ens brinda aquesta efemèride
per visitar els espais creats per Gaudí que
solen romandre tancats al públic. I perquè
en visiteu els màxims possibles, us
recomanem que aprofiteu l’anomenada
Ruta Gaudí. Es tracta d’un pack només
disponible fins al 31 d’octubre que per,
7,50€, permet accedir parcialment a la
Casa Bellesguard, la Casa Vicens, el Col·legi
de les Teresianes i la Casa Calvet. Per
visitar altres edificis gaudinians que són de
pagament (Casa Batlló, la Pedrera, Sagrada
Família...), la Ruta Gaudí ofereix uns
descomptes que van del 30% al 50%. El
pack també inclou una guia de la ruta
Gaudí, un plànol amb la situació dels
edificis gaudinians i un paquet de tiquets
d’entrada per a tots els espais.

Si voleu completar aquestes visites, us
recomanem dues exposicions: la primera,
“Gaudí. La recerca de la forma” (fins al 29
de setembre de 2002), al Saló del Tinell del
Museu d’Història de Catalunya, ens ajuda a
descobrir el vessant més científic i tècnic de
l’arquitecte; la segona, “Univers Gaudí” (del
30 de maig al 8 de setembre del 2002), al
CCCB: Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, és una mostra per conèixer els
mètodes de treball de Gaudí i els seus
referents artístics. Que tingueu una molt
bona visita!.
* Informació cedida pel CEIP Angels
Garriga.

El 18 de maig va arribar i tots els que
vàrem poder érem allí; cal esmentar que
havíem convidat al Molt Honorable Senyor
Jordi Pujol i Soley, president de la
Generalitat de Catalunya,
al no poder
acompanyar-nos va delegar
la seva
presència a l’Honorable Senyor Eduard Rius
i Pey, conseller de Sanitat al qual vàrem
tenir el plaer de conèixer personalment i de
poder parlar-li d’allò que és el motiu de la

S’acaben de perfilar altres aspectes no
menys importants; els nens i nenes que
vinguin
aniran
al
mercat
de
Vic
acompanyats per unes voluntàries, mentre
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nostra existència com a associació, les
cardiopaties congènites.

10.- US PROPOSEM...
10.1.- BIBLIOGRAFIA.
Els següents contes:
v " L'ocell de la felicitat. Conte tibetà". Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Versió de
Ramon Girona. A partir de 5 anys. Amb un argument molt original i sensible aquest
conte és per passar una molt bona estona d'una altra manera.
v " Què sents?, de la tristesa a l'alegria". Ed. Molino. Col·lecció Des de...fins a.... Núria
Roca. A partir de 5 anys. Aquesta és una col·lecció de contes infantils que tracta els
diferents sentiments que pot experimentar l'ésser humà al llarg de la seva vida. En
aquest cas ens conviden a conèixer-nos millor i a divertir-nos a partir de diversos
personatges, alguns estan tristos... i d'altres estan contents...., o alguns estan
contents..., i d'altres tristos...?.
v " Gent de tota mena"(un llibre per aixecar i mirar)". Ed. Beascoa Internacional. Emma
Dammon. A partir de 5 anys. Tot aixecant finestres, el lector sigui gran o petit, aprèn a
entendre i "estimar" una miqueta més tot allò que ens fa diferents els uns dels altres.
v *" No vull anar a l'hospital!". Ed. Cruïlla. Col. Els pirates. Tony Ross. A partir de 3 anys.
És un llibre divertit amb un argument clar i senzill. La protagonista és una princesa que
en principi no vol anar a l'hospital i un cop ja hi ha anat hi vol tornar. Per saber el
perquè hi vol tornar haureu de llegir-lo...
v *"L'hospital". Ed. La Cruïlla/Col. Món Meravellós.
Galimard Jeunesse i Charlotte
Roederer. A partir de 5 anys. Un llibre ple de detalls per conèixer a partir d'un conte
com és un hospital, qui hi ha, què s'hi fa, etc.
v *" En Xupi està malalt". Ed. La Galera.Thyerry Courtin. A partir de 3 anys. En Xupi és
un osset que en fer-se gran passa per situacions diverses, en aquest llibre es posa una
“miqueta" malalt.

ajudar.. no obstant també donar les gràcies
per la seva col·laboració al senyor Enric
Castellnou i Alberch, president del Consell
Comarcal d’Osona, que no va poder ser
present amb nosaltres, però que la seva
ajuda queda ben patent en tot moment.

Abans de començar la xerrada del doctor
Casaldàliga, el senyor Eduard Rius,
conseller de Sanitat, ens va dedicar unes
paraules al voltant del món de les
cardiopaties i de la tasca d’associacions
com la nostra; posteriorment, Carme
Romero, presidenta d’AACIC, va donar la
benvinguda i el seu agraïment en nom de
l’Associació per l’assistència a la Trobada i
va tancar aquest acte, abans de la xerrada,
el senyor Josep Salom i Ges, conseller
delegat del Consell Comarcal d’Osona de
Benestar Social, que també ens va dedicar
unes agradables paraules per fer la nostra
trobada a la seu del Consell Comarcal
d’Osona i per la nostra tasca.
Com podreu comprovar gairebé més de dos
mesos de preparació per poder compartir
una Trobada; però tots els esforços es
compensen
amb
les
mostres
de
col·laboració que institucions i persones
que les formen ens van demostrar, en els
seus reconeixements vers a nosaltres i la
nostra tasca.

Tots els actes preparats es van poder
efectuar i tot va anar molt bé.
Ens va satisfer molt la presència del senyor
Josep Maria Matas, diputat del Parlament
per CIU, la del doctor Josep Girona, cap de
Cardiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron
i del doctor Miquel Rissech, membre de
l’equip de Cardiologia de l’Hospital de Sant
Joan de Déu.
Per la nostra banda comentar que ens
vàrem sentir contents, alegres, que actes
com aquests són una mica una empenta
per a poder continuar, nosaltres hi som,
però també necessitem de vosaltres.
* Amb la Col·laboració del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal d'Osona

La llista d’agraïments és força llarga, heu
pogut comprovar amb la lectura d’aquest
resum el nom d’algunes institucions i
persones que ens varen acompanyar,

Carme Romero
Presidenta AACIC

I el següent llibre:
v *" El desconcert de l'educació". Les claus per entendre el paper de la família, l'escola,
els valors, els adolescents, la televisió...i la inseguretat del futur. Edicions la Campana.
Salvador Cardús. Salvador Cardús és un sociòleg, professor de la UAB que en aquest
llibre fa una anàlisi clara i objectiva de la situació actual de la societat al voltant del fet
educatiu. No és un llibre de receptes educatives, sinó que a partir de la seva anàlisi
sincera es poden treure conclusions molt pràctiques sobre com afrontar l'educació en
tots els seus àmbits: des de l'escola i l'institut fins a l'educació a la família passant per
agents educatius tan potents com els mitjans de comunicació.
Montserrat A.
Psicopedagoga
* Els llibres amb un * els podeu consultar demanant-los a rat@eresus.com o bé trucant al
telèfon 93 207 39 40 ( Montse).
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5.- L’EXPERIÈNCIA DE…
Us vull fer arribar la meva experiència com
a mare d’un nen amb una cardiopatia
congènita. Tothom que passem per aquesta
experiència ja sabem el pa que hi donen;
us vull explicar la meva i com vaig aprendre
a acceptar-ho.
El meu fill ara té 22 mesos; al moment de
néixer a l’Hospital de Vic ens van dir que el
nen tenia un buf al cor i que hauria d’anar a
Barcelona a fer-se una eco, per mirar de
què li venia aquest buf. No hi vam donar
importància, el meu marit té un buf i corre
maratons!, a més el nen aparentment
estava perfecte, era realment molt bonic.
Vam anar a Barcelona i a partir d’aquí ens
va canviar la vida. El nostre nen tenia una
estenosi aòrtica (vull aprofitar per queixarme del tracte que es rep dels hospitals en
el moment de fer un diagnòstic com el que
ens fan fer a nosaltres Ens vam trobar el
meu marit i jo al mig d’un passadís d’un
hospital, sols, plorant tots dos abraçats i
amb un cotxet amb un nen de 15 dies,
plorant perquè la seva mare li havia de
donar el pit i no podia).

Després d’haver operat al nen vaig anar de
mal en pitjor; no era depressió, però no
podia pensar en rés positiu, tot em queia a
sobre. No podia deixar de pensar en el futur
del meu nen, en què un dia el podien
operar a cor obert, quina qualitat de vida
tindria, que no podria anar a córrer amb el
seu pare...?
Vaig demanar ajuda a un psicòleg. Vaig
anar a quatre sessions que van ser
miraculoses. Del què vam parlar, el que
més em va ajudar van ser unes quantes
reflexions que ara mateix les trobo
lògiques, però en aquell moment van ser de
molta ajuda.
Em va fer adonar que el futur el fem dia a
dia. Allò que diem “ qui dia passa any
empeny”. Tot el que podem fer avui pel
nostre fill s’ha de fer. Jo em vaig
preocupant pel futur del nen i potser demà
jo no hi sóc.
S’ha de viure el moment. Em va posar per
exemple: de Vic a Barcelona hi ha 100 km ,
1 hora. Si anem a Barcelona pensant que
hem d’arribar al nostre destí no veurem el
paisatge i segur que se’ns passen moltes
coses per alt, no el fruïm i se’ns fa llarg; el
contrari si mirem el paisatge gaudim de les
petites coses que ens anem trobant; el
temps sempre serà 1 hora, però molt ben
aprofitada . El camí de Vic a Barcelona és la
vida.

Vam arribar a casa totalment destrossats,
encara no enteníem què tenia el nostre fill;
ens vam començar a documentar, vam anar
a veure el nostre metge de capçalera. Res
no ens consolava, ens trobàvem impotents.
Perquè ho entenguéssim ens van dir que el
nostre fill era com un cotxe nou amb una
vàlvula espatllada.
Als quatre mesos li van fer una
valvoloplàstia; hem anat fent els controls
primer mensuals després cada tres mesos;
l’última vegada mig any.

Ja hi ha països que en la rehabilitació
cardíaca i el tractament de la millora de la
salut de persones afectades per malalties
com les cardiopaties congènites inclouen
programes pscicoeducatius i programes
físics.

gustos,
preferències,
característiques
personals i socials,
nivell d’informació
sobre la malaltia, l’ideal de freqüència de
realització d’activitat física, possibilitats de
realització en funció de l’oferta, tipus
d’activitat, necessitats físiques, socials,
emocionals, educatives, etc.

En aquests programes es preveu des de la
realització d’activitat física amb control
d’esforç, com la posada en pràctica de
tècniques
de
relaxació,
el
suport
psicosocial, fins l’assessorament en temes
de sexe, relacions interpersonals, etc.

Tot això amb un objectiu específic: la
millora de la capacitat funcional de la
persona i amb un objectiu general: la
millora de la seva qualitat de vida.

Aquests programes cal individualitzar-los en
funció de l’edat, del moment evolutiu, dels

Montserrat A.
Psicopedagoga

Actualment la meva vida ha canviat;
treballo 4 hores i això em permet estar més
hores amb els nens, cosa que mai havia fet.
Hi ha moments que els disfruto més del que
ho havia fet mai. I són coses senzilles:
Veure com els meus nens s’abracen. Anar
al parc a jugar amb la sorra. Veure’ls
menjar. La pluja... Em tornen a il·lusionar
moltes coses.
Tinc present la malaltia del meu nen més
del que jo voldria, espero anar-ho superant
i fer-me més forta.
El dia de la reunió de l’Associació vaig veure
i parlar amb pares que es troben
exactament amb els mateixos problemes
que nosaltres i els veig que amb molta
valentia estan fent front al que els hi ha
tocat viure.

El nen continua estant bé aparentment,
gairebé ens oblidem del què té; quan anem
a fer els controls ens diuen bé sí però...
ens tornen a la realitat.
El meu marit ho va acceptar de seguida i va
fer front a la nova situació amb molta
serenitat. Per a mi va ser un cop fort de la
vida. No estava preparada per a una cosa
així, em semblava que això no està dins el
bombo i que a mi no em podia tocar res
dolent i menys amb un fill. Les coses
m’anaven bé, teníem una altra filla de 4
anys que és una vertadera monada; la
meva feina m’omplia molt i hi estava molt
abocada. Estava tot controlat.

Fins aquí la meva experiència.
Imma
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9- L’APUNT.
El dia 24 de maig es va celebrar la XVI
Jornada de proves d’esforç i funció
cardiorespiratòria. En aquest article volem
donar una visió general
de dues idees
exposades durant aquesta jornada
per
diferents metges, cardiòlegs, metges de la
medicina de l’esport, psicòlegs, etc. :
•

•

malaltia no es curarà, però sí que millorarà
molt el seu estat de salut i la seva qualitat
de vida. També cal tenir en compte que
l’esforç
que
comporta
la
realització
d’activitat física i esport ha d’estar
controlat. No es pot fer esforç físic sense
control previ ni posterior. Aquest control es
realitza a partir de proves d’esforç físic.

La utilització de l’activitat física com
a eina de rehabilitació per a moltes
patologies,
entre
elles
les
cardíaques.
La inclusió d’aspectes
psíquics,
socials
i
emocionals
en
la
rehabilitació i tractament de la
malaltia cardíaca.

El que es pretén a partir d’aquesta idea és
tan senzill com donar l’oportunitat a les
persones que pateixen alguna malaltia a
dur a terme activitats que comportin esforç
físic, en detriment de la freqüent promoció
de la sobreprotecció d’aquestes persones.
La doctora Güell ho expressa clarament :
“...motivar-los a ells, a les seves famílies i a
les persones del seu voltant a que els
animin a fer activitat física controlada”.

Una persona pot realitzar esport de forma
voluntària o bé per prescripció mèdica. En
algunes localitats catalanes han posat en
marxa diferents tipus de programes en els
quals els metges prescriuen fer exercici
físic. Aquests professionals, en coordinació
amb professionals de l’esport, duen a terme
programes d’entrenament a persones amb
diferents patologies.

D’altres professionals del camp social i de la
psicologia preveuen la interdisciplinarietat a
l’hora de tractar els pacients. Expressen la
necessitat de tenir en compte aspectes com
els emocionals, que intervenen molt en que
la persona es trobi bé de salut. Aquest és el
model bio-psicosocial que parteix de la
interessant definició que fa l’OMS del terme
Rehabilitació cardíaca. Aquesta definició
inclou els aspectes físics de la rehabilitació
així com els aspectes psíquics i els socials.

Aquesta prescripció d’exercici físic està
plantejada com a part del tractament que la
persona ha de dur a terme per millorar el
seu estat de salut. Algunes de les
patologies més freqüents en les quals es du
a terme aquesta pràctica són per exemple:
depressions,
malalties
de
l’aparell
locomotor, malalties cardíaques, obesitat,
etc.

Hi ha una sèrie de factors psicosocials
associats a la malaltia cardíaca com són:
l’esgotament
vital,
l’ansietat,
l’estrès
personal / escolar / laboral, l’autoregulació
d’aïllament social, la manca de suport
social, els hàbits de salut inadequats,...
Molts d’aquests factors apareixen i/o
s’accentuen en moments posteriors a crisis
de la malaltia cardíaca o en moments de
postcirugia. Existeix així l’estrès posttraumàtic, la dificultat per a la reinserció
familiar, escolar, laboral, processos de
negació, dificultat per canviar d’estil de
vida, etc. Tot això fa que hi hagi necessitat
de suport psicosocial i necessitat de tenirho en compte i no passar per alt l’existència
de tots aquests factors. El suport en aquest
sentit facilita tornar a la vida quotidiana,
proporciona suport en el maneig de
l’emocionalitat, ajuda notablement en la
millora de la rehabilitació i de la qualitat de
salut posterior.

Aquesta pràctica dóna resultats tals com:
§ Millora de l’estat anímic de la
persona que pateix algun tipus
de patologia.
§ Millora de l’esforç quotidià.
§ Millora del nivell d’activitat en la
vida diària.
§ Millora de la capacitat d’esforç.
§ Millora de la percepció de la
pròpia salut.
§
Els programes d’exercici físic parteixen de
que l’esforç físic, en el moment de fer
esport, fa que hi hagi millor acceptació de
l’esforç en la vida quotidiana. Molts dels
pacients que duen a terme programes
d’entrenament com a rehabilitació, al
principi, tenen por de fer esport. Cal per
això tranquil·litzar-se i pensar que la
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6.- INFORMACIONS.
6.1.- LAS CLAVES PARA CUMPLIR CON HACIENDA SIN PASARSE.
Las principales desgravaciones previstas
con carácter general en el IRPF durante el
ejercicio 2001, aplicables en el territorio
común, que se declararán durante este
año,
a
favor,
tanto
de
personas
discapacitadas, como de las familias que las
atienden a su cargo pueden resumirse en:
Ø

euros-, respectivamente, en el caso de
unidades familiares formadas por el padre o
la madre y los hijos menores o
incapacitados judicialmente, sujetos a
patria potestad prorrogada que convivan
con uno u otro.
Respecto al "mínimo familiar", en el caso de
ascendientes
o
descendientes
discapacitados que acrediten un grado de
minusvalía igual o superior al 33% e
inferior al 65%, que no perciban rentas
superiores a 1.000.000 de pesetas 6.010,64 euros- anuales, además de la
reducción genérica, se podrán reducir
300.000 pesetas -1.803,04 euros-. Cuando
el grado de minusvalía sea igual o superior
al 65%, además de la reducción genérica,
se podrá reducir 600.000 pesetas -3.606
euros-.

Exenciones.
Están
exentas
del
impuesto las prestaciones reconocidas
al contribuyente como consecuencia de
incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez, con el límite del importe de la
prestación máxima que reconozca la
Seguridad Social por el concepto que
corresponda.

Están igualmente exentas las pensiones por
inutilidad o incapacidad permanente en
régimen de clases pasivas con inhabilitación
para toda profesión u oficio. También están
exentas las cantidades percibidas de
instituciones públicas con motivo del
acogimiento de personas con minusvalía.
Ø

Ø

Reducciones en rendimientos netos
de trabajo. Estas reducciones se ven
incrementadas
en
el
caso
de
trabajadores activos discapacitados, en
función de la cuantía de dichos
rendimientos y de la obtención de otras
rentas en un 75%, 125% ó 175%,
dependiendo del grado de minusvalía de
dichos trabajadores.
Mínimo personal y familiar. Las
cuantías en concepto de "mínimo
personal" se incrementan en el caso de
contribuyentes
discapacitados
en
función del grado de minusvalía, o de
contribuyentes
incapacitados
judicialmente.
Minusvalía
igual
o
superior al 33% e inferior al 65%,
reducción de 850.000 pesetas -5.1086
euros- (frente a las 550.000 pesetas 3.305,57
eurosestablecidas
con
carácter general).

Minusvalía igual o superior al 65%, o
incapacitados judicialmente, reducción de
1.150.000
pesetas
-6.911,64
euros-.
Dichas cuantías se elevan a 1.200.000 y
1.500.000 pesetas -7.2112,15 y 9015,18

Ø

Deducciones
por
obras
e
instalaciones de adecuación. La
deducción por adquisición de vivienda
habitual se extiende, adicionalmente, a
la realización de obras e instalaciones
de adecuación de la vivienda habitual
por razón de la minusvalía del propio
contribuyente
minusválido,
de
su
cónyuge, ascendientes o descendientes
que convivan con él.

Ø

Planes de Pensiones y Mutualidades
de Previsión Social constituidos a
favor de personas con minusvalía.
Las aportaciones realizadas a favor de
discapacitados (en grado igual o
superior al 65%) podrán ser objeto de
reducción en la base imponible del
impuesto con el límite de 1.200.000
pesetas anuales -7.212,15 euros-. Las
aportaciones realizadas por el propio
discapacitado podrán ser objeto de
reducción en la base imponible con el
límite de 2.500.000 pesetas -15.025,3
euros- anuales; sin que el conjunto de
las reducción practicadas por todos los
que
realicen
aportaciones
pueda
exceder de 2.500.000 pesetas anuales.

Las prestaciones derivadas de dichos Planes
y Mutualidades, en forma de renta salvo
excepciones, podrían ser objeto de una
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reducción extraordinaria máxima de dos
veces el salario mínimo interprofesional.

declaración,
siempre
que
hayan
transcurrido más de dos años desde la
primera aportación.

En el caso de prestaciones en forma de
capital se prevé una reducción del 50% en
el momento de su integración en la

* Informació facilitada per FEDER.

8- REFLEXIONS A L'ENTORN D'UNES JORNADES.
El dia 19 de gener, amb motiu de la
celebració de la Jornada d'accessibilitat
integral que es va fer a Barcelona per
commemorar els 10 anys de l'aprovació de
la Llei de promoció de l'accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques, la
consellera de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, feia
unes declaracions entorn de fomentar el
civisme i proposava actituds sensibles de
les persones a més de comprometre's a
promoure campanyes institucionals per a
sensibilitzar la societat entorn de les
diverses problemàtiques que afecten a
col·lectius específics .

d'adaptació a la realitat hi ha uns
problemes o altres. I en camp dels estudis?
per no esmentar les activitats esportives i
de lleure a les quals ja de ben petits han
trobat els entrebancs.
És important doncs que les institucions
promoguin campanyes i proposin mesures
coordinades per regularitzar situacions. El
Departament d'Ensenyament ha creat els
projectes curriculars individuals per fer
front al tema, això no vol dir que estigui
resolt, però cal que hi hagi un marc inicial
per anar-lo transformant a les necessitats.
Pel que fa a la Llei 20/1991, de 25 de
novembre sobre barreres arquitectòniques
diu textualment:
"La millora de la qualitat de vida de tota la
població, i específicament de les persones
amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra
limitació, ha estat un dels objectius
prioritaris de l'actuació pública en els
darrers anys, en compliment del mandat
constitucional
del
principi
d'igualtat
desenvolupat pel que fa a les persones amb
mobilitat reduïda o qualsevulla altra
limitació per la Llei 13/1982, d'Integració
Social del Minusvàlid...
...la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de
Serveis Socials, inclou entre les àrees
d'actuació la promoció i l'atenció de les
persones
amb
limitacions
físiques,
psíquiques o sensorials, i també la
promoció de llur integració social per a
aconseguir-ne el desenvolupament personal
i la millora de la seva qualitat de vida...

En aquesta jornada es va parlar molt de la
sensibilització i conscienciació social en
general i de la promoció institucional de
l'accessibilitat com a concepte integral,
implicant a tota la societat.
El col·lectiu que representa la nostra
associació no té un perfil definit pel que fa a
les
dificultats
amb
les
barreres
arquitectòniques, cosa que no vol dir que
no hi hagi una problemàtica afegida a cada
cas individual.
Avui dia i gràcies als avenços de la ciència
amb les noves tecnologies, els nostres nens
i joves poden gaudir d'una qualitat de vida més o menys controlada- i cal que entre
tots anem cap a un procés normalitzador
general. Normalitzar no vol dir unificar, sinó
regularitzar. En aquesta jornada va quedar
clar que tothom ha de tenir el dret de la
mobilitat, hi ha d'haver un disseny
universal que afavoreixi això. Hem d'evitar
les barreres, ja siguin físiques -les
arquitectòniqueso
psicològiques.
La
millora de la qualitat de vida és un
problema de tots els ciutadans i s'han de
fer polítiques sensibles amb el tema.

Tenim un marc amb unes lleis, ara cal
treballar el dia a dia per tirar-ho endavant.
Sabem que no és fàcil i que no disposem
dels mitjans que ens caldria; per fer els
projectes cal dedicació, esforç i finançament
i, encara que tenim tots bona voluntat,
moltes vegades amb això no n'hi ha prou.
La nostra associació ha de lluitar per tirar
endavant i aconseguir iniciar els projectes
que hi ha endegats.

Un dels camps que cal treballar és el
foment de l'ocupació. Els nostres nens
creixen, fan l'evolució i trien estudiar o
treballar, però quan és hora d'entrar al
mercat laboral, què passa? Segons el grau
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Densi Barrero
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Ventajas e inconvenientes
programas de entrenamiento:

de

tomarán las medidas adecuadas. Estas
afectarán a la supervisión de los programas
y seguimiento más prolongado por personal
entrenado.

los

El entrenamiento continuado sin periodos
largos de absentismo tiene todas las
ventajas para conseguir los beneficios que
genera el ejercicio. A la vez, ésta
regularidad es un factor de prevención del
riesgo
cardiovascular
tanto
para
la
población general como para la afectada de
un problema cardiovascular.
Los programas de entrenamiento bien
diseñados generan sólo beneficios, hasta el
punto de que la dinámica del entrenamiento
es capaz de crear la adherencia necesaria
para continuar indefinidamente con éste
estilo de vida. Los inconvenientes son de
escasa
entidad
y
sólo
en
casos
excepcionales la situación clínica del
paciente limitará la actividad física a un
nivel aceptable para su capacidad funcional.
Promover y alentar los cambios en el estilo
de vida pueden contribuir a resolver las
dificultades horarias y laborales.
El resultado de la prueba de esfuerzo puede
ser un inconveniente si no aporta la
información suficiente sobre la capacidad
física del paciente y posibilidades de
realizar actividad física que va más allá del
simple paseo.
El riesgo cardiovascular no es un
inconveniente cuando el paciente se ha
valorado correctamente y se conoce su
perfil de riesgo en cuya prevención ya se

En
resumen,
los
programas
de
entrenamiento en rehabilitación cardíaca
son dinámicos, variados y no están sujetos
a criterios de uniformidad. Pueden ser
tantos como Centros dedicados a la
Rehabilitación cardíaca. Lo más importante
es promover la utilización de la prueba de
esfuerzo como instrumento esencial en el
ámbito de la prescripción física, introducir el
análisis de gases como práctica común en
la prescripción de ejercicio físico y diseñar
los
programas
de
acuerdo
a
las
disponibilidades funcionales de cada Centro
y condiciones socio-laborales-educativas de
los pacientes. Más que el tipo de protocolo,
lo preferente es promover la adherencia al
ejercicio físico, condición elemental para
alcanzar
los
objetivos
de
salud
cardiovascular mediante la actividad física.

Dr. J.R Serra Grima
Servicio de Cardiología. Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Barcelona
Servei Mèdic. F. C Barcelona-Sanitas

6.2.- AJUTS A FAMÍLIES AMB FILLS DE 0 A 6 ANYS DEL DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL.
Cada any aquesta convocatòria surt al
voltant del mes de març i acaba al
juny.

Tenen la mateixa consideració que els pares
i les mares, la persona o persones que,
mancant
les
condicions
esmentades
anteriorment, tinguin al seu càrrec infants,
sempre que aquests convisquin amb elles i
estiguin al seu càrrec.

Us informem de la convocatòria que ha
sortit per aquest any 2002, però quan la
llegireu ja haurà finalitzat el termini de
presentació.
Per
tant,
per
a
la
convocatòria de l’any 2003 ESTIGUEU
ALERTA!.

Taula de nivell d'ingressos de la unitat
familiar
3 membres....36.060,73€......6 MPTA.
4 membres.....42.070,85€.....7 MPTA.

AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES
AMB INFANTS MENORS DE 3 ANYS.

Hi ha un ajut específic per a famílies nombroses
amb infants menors de 6 anys que no és
acumulable a aquest ajut.

Poden demanar l'ajut
Les unitats familiars que compleixin aquests
requisits:
- Que siguin residents a Catalunya.
- Que tinguin al seu càrrec infants menors
de 3 anys en data 29 de juny de 2002 (que
hagin nascut a partir del 30 de juny del
1999).
- Que no superin el nivell d'ingressos
previst en la convocatòria, és a dir,
ingressos inferiors a 36.060,73€ (6.000.000
PTA) anuals, ponderats d'acord amb el
nombre de membres de la unitat familiar
(vegeu la taula de nivell d'ingressos de la
unitat familiar).

El termini per a la presentació de les sol.licituds
s'acaba el 29 de juny de 2002.
Les dades facilitades pels sol.licitants dels ajuts
s'ajustaran, en tot moment, al a regulació que
estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
sobre protecció de dades de caràcter personal.

AJUTS A LES FAMÍLIES NOMBROSES
AMB INFANTS MENORS DE 6 ANYS
Poden demanar l'ajut
Les unitats familiars que compleixin aquests
requisits:
- Que siguin residents a Catalunya.
- Que es trobin en algun dels supòsits
establerts per ser família nombrosa. La
condició de família nombrosa s'acredita
mitjançant la presentació del títol de família
nombrosa o bé del Carnet familiar, atorgats
pel Departament de Benestar Social.
- Que tinguin al seu càrrec infants menors
de 6 anys en data 29 de juny de 2002 (que
hagin nascut a partir del 30 de juny de
1996).
- Que no superin el nivell d'ingressos
previst en la convocatòria, és a dir,
ingressos inferiors a 6 milions de PTA,
ponderats d'acord amb el nombre de
membres de la unitat familiar (vegeu la
taula de nivell d'ingressos de la unitat
familiar).

Un ajut de 480,81€ (80.000 PTA)
L'ajut consisteix en una quantitat de 480,81
€ (80.000 PTA) per a cada infant, amb
independència que tingui altres germans
que
també
se'n
puguin
beneficiar.
L'abonament
s'efectuarà
en
un
sol
pagament.
La unitat familiar
S'entén per unitat familiar la integrada pel
pare i la mare, o per qualsevol d'ells, i els
seus fills i filles sempre que hi convisquin i
en depenguin econòmicament.
També es consideren membres de la unitat
familiar el cònjuge
o la persona que
convisqui amb el pare o la mare
dels fills i filles, com també els fills i filles
no comuns sempre que convisquin amb la
família i en depenguin econòmicament.
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Un ajut de 480,81€ (80.000 PTA)
Vegeu l'apartat " ajuts de suport a les
famílies amb infants menors de 3 anys".
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http://www.gencat.es/benestar

La unitat familiar

secretarifamilies@correu.gencat.es

Vegeu l'apartat " ajuts de suport a les
famílies amb infants menors de 3 anys".

acumulada que demuestra sus efectos
beneficiosos, a pacientes en programa de
transplante cardiaco e insuficiencia cardíaca
hasta clase funcional III.

1. Hospitalización: prueba de esfuerzo
no máxima entre los 7 y 10 días.
Prueba
negativa:
Entrada
en
el
programa
Prueba positiva: Se pospone hasta
nueva valoración clínica

En resumen, los pacientes candidatos a
entrar en un programa de Rehabilitación
cardíaca son:
Post- infarto de miocardio
Bypass Aorto-coronario
Angioplastia
Angor no revascularizable
Miocardiopatías
Transplante cardiaco
Insuficiencia cardíaca.
Cardiopatias congénitas

Taula de nivell d'ingressos de la unitat
familiar
3 membres....36.060,73€......6 MPTA.
4 membres.....42.070,85€.....7 MPTA.
5 membres.....48.080,97€.....8 MPTA.
6 membres.....54.091,09€.....9 MPTA.
7 membres.....60.101,21€....10MPTA.
8 membres.....66.111,33€....11MPTA.
9 membres.....72.121,45€....12MPTA.
10 membres...78.131,57€....13MPTA.

2. Fase Hospitalaria: 3 sesiones a la
semana y no menos de 12 sesiones.
Antes del Alta se realizará prueba de
esfuerzo limitada por síntomas.
3.

4. Informe de la prueba de esfuerzo:

Etapas de la Rehabilitación cardíaca y
recursos humanos.

Hi ha un ajut específic per a famílies amb
infants menors de 3 anys que no és acumulable
a aquest ajut.
El termini per a la presentació de les sol.licituds
s'acaba el 29 de juny de 2002.
Les dades facilitades pels sol.licitants dels ajuts
s'ajustaran, en tot moment, al a regulació que
estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre,
sobre protecció de dades de caràcter personal.
Per a més informació i per a sol.licituds

Podeu adreçar-vos a l'Oficina de Benestar
Social més propera, o bé trucar al telèfon
900 300 500 . També us podeu adreçar als
consells comarcals o als ajuntaments dels
municipis de més de 20.000 habitants o bé
a les adreces següents:

El Dia de Sant Jordi amb la Sra. Irene Rigau,
Consellera de Benestar Social.
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Domicilio o Centro deportivo:
Continuar el programa iniciado en el
Hospital de forma indefinida

a.
b.
c.
d.

Tipo de prueba.
Motivo de finalizar.
Capacidad física.
Comportamiento
de
la
Presión
arterial.
e. ECG: cambios en la repolarización y
arritmias. FC máxima alcanzada.
Umbral de isquemia.
f. Comentario de la prueba.
g. Recomendaciones: Tipo de ejercicio,
intensidad, número de sesiones…

Desde el punto de vista de prescripción de
ejercicio cabe considerar dos etapas o
fases. La primera corresponde a la fase
hospitalaria que va desde el día que se le
ha dado el Alta hasta un periodo no inferior
a las 4 semanas.
La
segunda
etapa
corresponde
al
entrenamiento en un Centro deportivo o
en el domicilio con unas pautas diseñadas
al ser dado de alta en el Hospital de la
Rehabilitación Cardiaca. Esta
etapa es
indefinida para mantener los efectos del
ejercicio físico.
Médico
y
Fisioterapeuta
son
los
responsables de llevar a término el
programa de actividad física en la fase
hospitalaria. En algunos hospitales y en
Centros de Atención Primaria el personal de
enfermería contribuye al programa de
Rehabilitación integral con sesiones de
Educación sanitaria.
La atención psicológica es recomendable y
si hay disponibilidades administrativas la
tarea del psicólogo es muy importante en
casos seleccionados.
En el Centro deportivo será el especialista
en Actividad Física el responsable de la
aplicación del programa atendiendo al
volumen e intensidad del trabajo físico. El
especialista en Medicina del Deporte
supervisará la adaptación de los pacientes
al programa de entrenamiento.
En resumen, este sería el esquema de un
programa
de
Rehabilitación
cardíaca
asequible a la mayoría de centros:

Ejercicio y Rehabilitación cardiaca:
La recomendación de ejercicio y las normas
que han de aplicarse a los pacientes
incluidos en alguno de los programas no
difieren de las que han de cumplir personas
de todas las edades que no han realizado
ejercicio anteriormente con regularidad. La
información previa, supervisión, adaptación
del programa, características del trabajo y
la prevención del riesgo son algunas de las
condiciones
elementales
que
cubren
ampliamente los objetivos de mejorar la
salud, aprovechamiento del ejercicio y
control del riesgo cardiovascular.
El método de entrenamiento para mejorar
las cualidades físicas ha de ser, como
ocurre en el deporte de alta competición,
riguroso, atractivo y eficaz de modo que la
rentabilidad del tiempo invertido sea
óptima. La disponibilidad horaria es una de
las limitaciones de los programas de
entrenamiento, por este motivo el método
de entrenamiento aplicado es el elemento
clave en el correcto funcionamiento de los
programas.
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7.- ARTICLES.

6.3.- EL CERTIFICAT DE DISMINUCIÓ.

7.1.- PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE ESFUERZO EN REHABILITACION
CARDÍACA.

La Comissió del Butlletí de l’AACIC ha cregut interessant tornar a publicar aquest article i
juntament amb la Junta Directiva iniciar un petit estudi sobre les famílies que han sol·licitat
el certificat de disminució per Al seu fill o filla i el resultat d’aquesta valoració.

La rehabilitación cardíaca ha experimentado
desde su inicio, hace más de 30 años,
importantes cambios en su concepto,
desarrollo y contenidos. Todo el proceso de
transformación se debe en gran medida al
tratamiento del paciente con infarto de
miocardio en la fase aguda y seguimiento.
Las pautas establecidas en los últimos años
distan de asemejarse a las que se habían
instaurado en estos pacientes hace 30
años. La Rehabilitación cardíaca ha seguido
sus pasos y se ha adaptado a la estrategia
actual de modo que debemos hablar de
prescripción de ejercicio físico en el
contexto de Prevención secundaria de la
enfermedad coronaria.
Prescripción de ejercicio
pacientes con cardiopatía:

físico

funcional de un paciente. Tiene como
objetivos
prioritarios
la
mejora
del
rendimiento y de la salud cardiovascular.
Debería quedar al margen el poco preciso
consejo de hacer ejercicio sin especificar
como hacerlo, cuanto y de que manera. Los
beneficios óptimos y el control de posible
riesgo se consigue con la prescripción
correcta por personal especializado.
Bases
de
los
protocolos
Rehabilitación cardíaca:

La recomendación de los programas de
ejercicio físico se ha convertido en una
norma común desde que se conocen los
efectos del ejercicio físico sobre todo el
organismo y en particular sobre el corazón.
Los efectos del ejercicio físico han de
valorarse bajo tres aspectos diferentes: los
que genera el propio ejercicio físico, sus
efectos sobre los factores de riesgo
cardiovascular y los cambios en el estilo de
vida. Algunos de los efectos del ejercicio
físico guardan directa relación con la
reducción de la mortalidad que se ha
demostrado en pacientes que hacen
ejercicio
físico
con
regularidad.
La
disminución del riesgo cardiovascular se ha
demostrado, asimismo, en la población
general que hace ejercicio físico tanto a
intensidad ligera o moderada-alta.
Enumerar todos y cada uno de los efectos
que produce el ejercicio físico regular
escapa a los objetivos del tema propuesto,
no obstante, cabe remarcar que son tan
evidentes que justifican la inclusión del
ejercicio físico entre las medidas habituales
de
tratamiento
del
paciente
con
antecedentes de infarto de miocardio.
Prescribir ejercicio físico no es otra cosa
que programar entrenamiento con método
riguroso y adaptado a las condiciones
físicas y grado de afectación clínica y

Per aquest motiu us demanem la vostra col·laboració en la recollida de dades i us animem a
fer la tramitació.
Ens interessa conèixer:

de

El objetivo más importante de un programa
es conseguir la integración plena de los
participantes(se habla de adherencia) de
modo que se eviten los abandonos y la
pérdida de regularidad.
Los programas han de adaptarse a las
características de cada uno de los
pacientes, en especial durante la etapa
inicial… Las dificultades y la monotonía
conducen al abandono sin que lleguen a
alcanzarse los objetivos previstos.
Los protocolos que se utilizan pueden ser
tantos como centros abiertos a la tarea de
la Rehabilitación cardíaca. El nexo de unión
es el ejercicio, control de los factores de
riesgo cardiovascular y la modificación del
estilo de vida. La estrategia en su
desarrollo, personal implicado, espacio
físico y material está en función de las
posibilidades del propio centro.

en

Alguns socis i persones interessades ens han comunicat les dificultats que s’han trobat a l’hora
d’aconseguir el certificat de disminució. Davant d’això, la Junta s’ha proposat recopilar dades
directes de les persones afectades i els seus familiars per tal de poder anar a exposar aquestes
situacions a l’Administració competent i col·laborar en cercar alternatives
per millorar
aquestes dificultats.

Pacientes incluidos en los protocolos
de Rehabilitación cardíaca:

CAD on s’ha fet la tramitació: ..................................................................................................................
Nom de la persona amb cardiopatia o del/de la responsable:...........................................................
..........................................................................................................................................................................
Edat de la persona amb cardiopatia:........................................................................................................
Telèfon:...........................................................................................................................................................
Adreça:............................................................................................................................................................
Correu electrònic:........................................................................................................................................
Tipus de cardiopatia congènita:................................................................................................................
Cardiopatia amb resolució definitiva: SI
Resolució:

Menys del 33%

33%

NO
Entre 34% i 65%

Altres observacions a destacar:...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Ens ho podeu dir per telèfon 93 207 39 40, fax 93 338 84 08, correu postal pg. dels
Cirerers 56-58,
08906
de l’Hospitalet de Llobregat o per correu electrònic
aacic@eresus.com i rat@eresus.com.

El tratamiento del paciente afectado de
cardiopatía coronaria es médico. En los
casos en que no es posible su control, con
antecedente de infarto o sin él, se ha de
recurrir a medidas intervencionistas que
van desde la angioplastia a la cirugía de
bypass aortocoronario. En otros casos, el
angor no es posible tratarlo con ninguno de
los tres métodos citados. El ejercicio físico
puede modificar el umbral de angina y
mejorar la capacidad física.
Además de los pacientes con cardiopatía
coronaria, se ha recomendado como norma,
a la luz de la numerosa bibliografía
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Més del 65%
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INFORMACIÓ SOBRE EL CERTIFICAT DE
DISMINUCIÓ.

QUI FA LA VALORACIÓ DE LA
DISMINUCIÓ?

El Certificat de Disminució és una Resolució
per la qual es qualifica el grau de
disminució d’una persona.

L’equip de professionals
del Centre
d’Atenció al Disminuït
està format per
metges, psicòlegs i assistents socials.
Les seves principals funcions són les de
valorar el grau de disminució i orientar en
diferents temes
relacionats amb les
disminucions. Hi ha equips de valoració per
a adults i per a infants.

L’ emet
l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials de la Generalitat de
Catalunya (ICASS).
QUI ES CONSIDERA SUBCEPTIBLE DE
DEMANAR-LO?

El metge de l’equip fa la valoració de la
discapacitat. Valoren
les limitacions de
l’activitat física quotidiana
en diferents
entorns, escola, carrer, casa,... Ho fan a
través dels informes mèdics que s’aporten i
a través de l’exploració física de la persona
susceptible de rebre el certificat de
disminució. En el cas de no ser suficient la
documentació aportada per valorar el grau
de disminució, el metge us pot demanar
alguna prova mèdica que haureu d’aportar
dins un termini de presentació. Aquest
equip no fa proves.

Qualsevol persona
que
tingui
una
disminució física, psíquica, sensorial o
orgànica.
COM ES TRAMITA?
S’ha
de
fer
una
sol·licitud
reconeixement de Disminució.

de

- Us podeu dirigir a qualsevol Oficina de
Benestar Social de la Generalitat que hi
hagi en el vostre municipi o comarca.
També podeu anar
al Departament de
Benestar Social,
Pl. Pau Vila s/n de
Barcelona i al Centre d’Atenció al Disminuït
(CAD) de la zona.

Un altre aspecte que valoren
són les
dificultats de mobilitat. L’equip de valoració
pot determinar un grau de disminució
provisional, la qual cosa requerirà d’una
valoració
del
grau
de
disminució
transcorregut el termini.

- Heu d’omplir l’imprès de sol·licitud
i
adjuntar una fotocòpia del DNI del
sol·licitant. En el cas de què el tràmit es
realitzi per a un menor, el DNI ha de ser el
del pare, mare o tutor i s’ha d’adjuntar una
fotocòpia del Llibre de
Família del nen/a.

Existeixen unes taules de valoració per
determinar el grau de discapacitat.
Els
assistents
socials
realitzen
una
entrevista amb els pares i/o persona
afectada per tal de donar informació i
orientació
personalitzada
sobre
la
discapacitat, la seva adaptació, procés
d’integració en els
diferents entorns i
d’altres aspectes que puguin interessar a
les persones entrevistades, depenent de la
situació actual. També informa dels
diferents drets a ajudes de què es pot
gaudir amb el certificat de disminució.
Alguns drets tenen a veure amb temes
fiscals, econòmics, d’habitatge, laborals i
d’altres.

- La sol·licitud la podeu presentar en el
mateix lloc on us hagin facilitat l’imprès de
sol·licitud.
(Quedeu-vos
una
còpia
registrada de la sol·licitud).
- Desprès d’haver presentat la sol·licitud
rebreu una carta indicant-vos el dia i l’hora
que us heu de presentar al Centre d’Atenció
al Disminuït de la zona que us correspon.
- Per aquell dia heu de portar els
documents mèdics què expliquin la
problemàtica que voleu que sigui valorada.
( informes mèdics, proves i
d’altres que considereu oportú).
- Cal que aquell dia hi vagi la persona
afectada de la problemàtica a valorar.
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tècnics de selecció, de conformitat amb la
normativa vigent.
Aquests dictàmens
han de contenir els
aspectes següents:

COM S’ACABA AQUEST TRÀMIT?
Desprès d’unes setmanes d’haver realitzat
la valoració rebreu una carta a casa amb
dos fulls importants.

- Compliment de les condicions d’aptitud
personal en relació al lloc de treball.
- Necessitat d’adaptacions
de temps i
mitjans materials per a la realització de les
proves.
- Necessitat d’adaptació del lloc de treball.

1- Un és el diagnòstic mèdic, el dictamen.
2- L’altre és el grau de discapacitat, la
resolució. Aquí indicarà el període de
vigència.

B- Empresa Ordinària. Treball per compte
d’altri.
Les
empreses
privades
que
contractin un nombre de treballadors fixos
que excedeixi de 50 estaran obligades a
contractar un nombre de treballadors amb
discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.
R.D. 145/83, d’11 de maig de 1983. Regula
l’ocupació selectiva i les mesures de foment
d’ocupació de treballadors amb la condició
legal de disminuït:
- Subvenció de 500.000 ptes. per
a cada
contractat indefinit.
- Bonificació de les quotes empresarials
durant la vigència del contracte en les
següents quanties:
- 70% per a cada treballador contractat
menor de 45 anys.
- 90% per a cada treballador contractat
major de 45 anys.
- Deducció de 700.000 ptes. de l’impost
sobre societats per a cada contracte
indefinit.

NOTES D’ IMPORTANT INTERÈS
LA INFORMACIÓ QUE
CERTIFICAT
ÉS
CONFIDENCIALITAT.

CONSTA
DE

EN EL
TOTAL

SOLAMENT VOSALTRES LA CONEIXEREU I
PODREU DECIDIR QUAN UTILITZAR-LA.
Tota aquesta informació s’ha obtingut a
través
d’entrevista
amb
l’equip
de
professionals del Centre d’Atenció al
Disminuït de Terrassa, la qual cosa agraïm
afectuosament.
EQUIP DE VALORACIÓ I
ORIENTACIÓ LABORAL
(EVO LABORAL)
Les funcions que té encarregades l’EVO
laboral, en línies generals, és la valoració i
orientació laboral de les persones que
tenen reconegut un grau de disminució
igual o superior al 33%.
Aquests equips especialitzats en l’àmbit
laboral, estan ubicats en alguns dels
Centres d’Atenció al Disminuït amb
distribució territorial i pertanyen a l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya.

La funció de l’EVO laboral és emetre un
informe sobre l’adequació del lloc de treball
i la necessitat d’adaptació d’aquest.
C -Ocupació Autònoma: Les persones amb
disminució que desitgin constituir-se com a
treballadors autònoms podran accedir a una
convocatòria pública anual per a la
concessió de subvencions:

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

- Subvenció parcial dels interessos dels
préstecs.
- Subvenció per a inversió en capital fix.
L’EVO laboral ha de fer un estudi sobre
l’adequació del treball i sobre la viabilitat
econòmica del projecte.

A- Funció Pública: (Decret 6/1999 de 9 de
març).
En totes les ofertes d’ocupació
pública es reserva fins a un 3% de les
places per a les persones que tinguin la
condició legal de disminuït, amb la finalitat
d’assolir que el 2% de la plantilla sigui
cobert per persones amb discapacitat.
Són funcions dels equips multiprofessionals
emetre els dictàmens i presentar el suport
tècnic necessari als tribunals i òrgans

Tota aquesta informació s’ha obtingut a
través
d’entrevista
amb
l’equip
de
professionals de l’EVO laboral ubicat en el
Centre
d’Atenció
al
Discapacitat
de
Terrassa,
la
qual
cosa
agraïm
afectuosament.
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