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Introducció 

Aquest  treball està basat pràcticament en l’estudi i reflexió d’un cas real d’una 

persona amb discapacitat. 

Aquesta persona és el meu germà Pere, diagnosticat de Síndrome de West.  

Ja fa un temps que tinc la inquietud d’aprofundir més en conèixer tot el que 

envolta aquesta malaltia, des dels aspectes més mèdico-clínics, passant per 

factors socials, econòmics...  arribant també a exposar motius emocionals. 

Quan jo vaig néixer, el meu germà tenia nou anys, per tant,  sempre he 

conviscut amb aquesta persona “especial”, que per a mi mai ha estat un 

problema com algú des de fora podria percebre. Vaig acceptar-lo amb una 

naturalitat, amb un conviure dia a dia, que en principi, tant la meva família com 

jo, hem anat entomant amb afabilitat i coratge. 

Ara, em vull centrar d’una forma més intensa en analitzar quina és la realitat del  

meu germà i el seu entorn més proper. Els aspectes positius i negatius del que 

comporta ser una persona diferent. Per arribar aquí, necessito saber i per tant 

investigar,  tot l’intens recorregut  des del seu naixement fins el dia d’avui. 

El meu germà ni camina ni pot parlar, és per això que el meu treball de recerca 

l’he titulat així: “Jo sóc la teva veu”. Vull ser la veu d’una persona que si 

expliqués el que sent i pensa no fos massa diferent del que jo podré exposar en 

aquest treball. 

Per poder entendre i explicar en què consisteix la Síndrome de West m’he 

hagut d’adreçar a una neuropediatra i  buscar la història clínica del meu germà.  

Pels altres aspectes més personals he visitat el centre Residencia  Julio Payàs 

d’AMPANS, i he  entrevistat els professionals que tracten amb el Pere i, per 

descomptar, recollir  les explicacions dels meus pares i les d’altres persones 

del seu entorn més proper. 
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Hipòtesi del treball  

La meva hipòtesi del treball és: Viure amb una persona discapacitada  

condiciona una família en molts aspectes. 

 

Objectius: 

 

 Aprofundir en el coneixement de la Síndrome de West i donar-lo a 
conèixer. 

 

  Analitzar  com afecta la discapacitat  a la pròpia persona i a la seva 
família 

 

 Reflexionar sobre  les dificultats que suposa ser una persona depenent i 
com és la seva adaptació a la societat. 
 

 Conèixer la visió més humana de la discapacitat  a través  de les 
persones més properes a ell.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El meu germà Pere. 
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1.Què és la síndrome de West 

La Síndrome de West està catalogada com a un tipus d’epilèpsia greu i  poc 

freqüent. 

L’epilèpsia és un trastorn del cervell en el qual grups de cèl·lules presenten 

excés de descàrregues elèctriques i transporten els senyals de forma 

sobrepassada.  La simptomatologia és diversa segons l’àrea cerebral afectada: 

• espasmes o convulsions 

• experimentació de fenòmens sensorials 

• pèrdues de coneixement 

• períodes de confusió 

• fixació de la mirada 

La  Síndrome de West (SW) que també és anomenada  síndrome d’ 

espasmes infantils és  una encefalopatia1 epilèptica de la infància. Els 

espasmes2 infantils són un tipus especial d’atac epilèptic que afecta 

fonamentalment a nens menors d’un any. El promig de la incidència és 

aproximadament de : 2 a 3,5 / 10.000 naixements vius i apareix per cada 1,5 

nens a 1 en nenes. Representen el 2% de totes les epilèpsies infantils i el 24% 

de les epilèpsies des del primer any de vida.( annex A). 

Aquesta síndrome que també  rep el nom d’espasmes en flexió o tic de Salaam 

és coneguda per Síndrome de West perquè la primera descripció d’aquesta 

síndrome va ser publicada pel doctor anglès, William James West  en el 1841 

en una carta dirigida a la revista Lancet titulada “Sobre una forma peculiar de 

convulsions del lactant”   i que havia pogut estudiar a través del seu propi fill. 

 

1 .Malaltia d’una part del sistema nerviós central continguda en el crani que comprèn el cervell, el cerebel,  

la protuberància i el bulb raquidi.  

2.Contracció involuntària  i persistent d’un múscul o grups de músculs 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_James_West&action=edit&redlink=1
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1.1  Causes, detecció , tractament i seguiment  de la Síndrome de West  

La informació sobre aquest subapartat de la SW l’he pogut desenvolupar 

gràcies a la neuropediatra Dra Anna Mª Vernet i Bori  que m’ha ajudat a 

comprendre i exposar aquests aspectes més tècnics.(annex A) 

La meva curiositat i el fet d’anar buscant respostes a molts dubtes que sempre 

he tingut sobre aquesta síndrome, m’ha portar a fer una entrevista a aquesta 

doctora amb més de 30 anys d’experiència en casos d’epilèpsia infantil. 

Segons ella, tot i ser una malaltia poc freqüent, n’ha vist sobre el centenar, 

tenint en compte però  que la seva activitat professional és en un Centre de 

tercer nivell1. 

La majoria de nens amb SW tenen un trastorn o malaltia de base ( SW 

secundari) i un petit percentatge d’infants no tenen cap altre trastorn (SW 

criptogenètic2
 )  

Les causes que es poden associar a un SW són vàries : 

- Causes prenatals: malformacions del cervell, infeccions, traumatismes, 

trastorns del metabolisme, síndromes genètics... 

- Causes perinatals: encefalopatia per asfixia del nadó en néixer.  

- Causes postnatals: infeccions, traumatismes, tumors. 

Els primers símptomes d’alarma d’un SW són els espasmes (en alguns casos 

poden passar desapercebuts o atribuir-los a problemes més freqüents com 

còlics). També si observem un canvi en l’actitud del nadó, una detenció o 

regressió en el seu desenvolupament psicomotor, és un factor més de sospita. 

La Síndrome de West (SW) Es caracteritza principalment per tres elements:        

•Espasmes epilèptics                                                                                     

•Retard en el desenvolupament psicomotor                                                     

•EEG3  amb un traçat característic de hipsarrítmia4  

 

 

 

 

1.Centre on es concentren patologies d’alta complexitat diagnòstica i tractament.                                 

2. D’origen desconegut. 

3. Electroencefalograma :Enregistrament de l'activitat elèctrica cerebral                                                  

4. Alteració caòtica del EEG típica de la Síndrome de West. 

 

 

 

Enregistrament de l'activitat elèctrica cerebral 
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Per definir el diagnòstic , cal fer un traçat EEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traçat hipsarritmic : es caracteritza per ser desorganitzat, caòtic no rítmic, amb puntes dalt 

voltatge i ones lentes. Aquest  tipus de traçat es veu mes durant la son. Es un traçat interictal 

(entre crisis  i crisis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         En aquest fragment de EEG observen el registre d’un espasme 

La  síndrome West  és un tipus d’epilèpsia i cal tractar-lo amb fàrmacs 

antiepilèptics. Freqüent són casos rebels al  tractament  i s’ha comprovat la 

eficàcia de l’ACTH 1.. Tot i que el 60% d’infants afectats  seguiran patint 

diferents tipus de convulsions i necessitaran tractament amb fàrmacs 

antiepilèptics 
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El tractament amb l’ACTH s’ha de fer de forma hospitalària  i un cop controlat, 

caldrà seguir un tractament a domicili i probablement un seguiment en un 

centre d’estimulació. 

Periòdicament  s’han de fer controls d’ EEG i segons els resultats i els tipus de 

crisis, ajustar el tractament farmacològic.  

Si es descobreix un trastorn o malaltia de base, el seguiment serà en funció del 

tipus de trastorn. 

 

    

2.  Anàlisi d’un cas real 

 

2.1 El camí de la malaltia. 

En Pere  Roca, el meu germà, té avui 30 anys . Als 5 mesos li van detectar que 

tenia una  malaltia greu, que tenia molt mal pronòstic i que rebia el nom de 

Síndrome de West. En el seu cas, patir d’aquesta síndrome l’ha dut a tenir un 

grau de discapacitat del 75 % dictaminat per l’ Institut català d’assistència i 

Serveis Socials del Departament de Benestar Social. (annex B) i per tant haver 

de dependre sempre d’una 3a persona. 

Des del primer moment, poder-lo atendre convenientment  no va ser gens fàcil. 

Però el principal objectiu que els meus pares es van proposar des del primer 

moment va ser que el Pere tingués la  millor qualitat de vida possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina  
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  2.1.1 Primers símptomes  

El Pere va néixer el 28 -07-1983. Després d’un embaràs normal de 40 

setmanes  i un part que es podria dir normal;  tot i que hi ha alguna sospita, no 

confirmada, que podria haver algun patiment a l’hora del part.  Els resultats de 

les primeres exploracions i tests habituals del recent nascut van estar dintre la 

normalitat. 

Un cop a casa, al cinquè dia de néixer, va començar a fer una mena de 

ganyotes seguides, que els pares van creure que no eren gens normals.  

Va ingressar a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa; els pediatres de 

l’hospital, al desconèixer aquestes menes de crisis decideixen  fer-lo ingressar 

a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.  

Passa uns dies a la planta de nounats i se li controlen les crisis amb 

fenobarbital i amb bon pronòstic, atribuint les causes de les crisis a una 

possible immaduresa. (Annex C)  

Van passant els dies amb normalitat, però al cap d’un mes aproximadament, 

reapareixen les crisis. Es torna a ingressar a Sant Joan de Déu de Barcelona 

amb el mateix tractament, i llavors el pronòstic ja no va ser tant bo. La repetició 

de les crisis fa témer que hi pot haver un problema neurològic però no hi ha cap 

diagnòstic. ( Annex D) Retorna a casa amb fenobarbital i clonazepam, les crisis 

cedeixen i el Pere va madurant i comportar-se de manera podríem normal per 

l’edat.   

  2.1.2 Diagnòstic 

El nefast  18 de desembre del 1983 el Pere fa un canvi radical: Deixa de tenir el 

to muscular normal, desapareix el contacte visual i deixa de somriure. 

Alertats per aquest fet, els pares es mobilitzen amb urgència per buscar 

resposta a aquesta situació. El porten a PENEPA ( Patronat de Enfermedades  

Neuro-Paroxísticas ) un centre de Barcelona especialitzat en epilèpsia. És allà 

quan després de les proves (electroencefalograma) i pel tipus d’espasmes que 
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fa, li diagnostiquen la malaltia: encefalopatia epilèptica de la infància: 

SINDROME DE WEST. 

Síndrome que en pocs dies a Sant Joan de Déu van confirmar i que els pares 

decideixen que sigui l’equip d’aquest hospital que porti el seguiment mèdic del 

Pere. 

Parlen d’un tractament força contundent i arriscat però que és el que se sol 

aplicar en aquest cas que és el de subministrar  l’ACTH. Els pares, no veient 

cap més sortida per tal d’ajudar la bona evolució del Pere, accedeixen i durant 

sis setmanes està ingressat en un box de vigilància intensiva i porten a terme el 

tractament. Passa per unes situacions molts dures, tement fins i tot per la seva 

vida.  (Annex E) 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Evolució del Pere  

Un cop fet aquest tractament, el Pere llavors té 8 mesos, l’equip mèdic del 

departament de neurologia Sant Joan de Déu de Barcelona encapçalat per la 

Dr. Anna Mª Vernet, informen que al subministrar l’ACTH s’han pogut aturar els 

espasmes, que en cas de persistir, haguessin agreujat encara més l’evolució 

del Pere, i que  el pronòstic continua essent greu i que l’evolució de la malaltia 

es difícil de preveure ja que no saben fins  a quin punt el futur del Pere serà en 

positiu o les crisis ja han fet força mal al cervell del nen. Hem de tenir en 

compte que a l’escàner no apareix cap mena de malformació i que només té 

afectada la part elèctrica del lòbul esquerre del cervell que és l’encarregat de 

desenvolupar el sistema psicomotor  i del llenguatge de la persona. 
 

El Pere als vuit mesos. Està 

inflat degut al tractament 

d’ACTH. 
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Un cop encaixat i acceptat que la vida del Pere dependrà bàsicament de com 

els meus pares decideixin i actuïn, comencen a fer tot el possible per 

aconseguir l’objectiu que es van marcar des del primer moment: Que el Pere 

tingués la millor qualitat de vida possible i poder desenvolupar al màxim les 

seves limitades possibilitats. 

Pel que fa al tractament mèdic, no van fer un peregrinatge massa llarg en 

busca d’un resultat  miraculós. Sí que van informar-se de quins neuròlegs i 

pediatres amb més coneixements del tema existien en aquell moment a 

Barcelona .  

El Pere va ser visitat pel Dr. Santiago Fernández, considerat en l’època el millor 

neuròleg infantil i el pediatre Prof. Manuel Cruz  de Barcelona. El diagnòstic i 

tractament va ser el mateix que ja li feien a Consultes Externes de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu de Barcelona i per tant van seguir en aquesta direcció. 
 

Calia buscar ara algun servei que ajudés al nen a millorar en el seu 

desenvolupament. Cap metge de capçalera, ni cap pediatre els va saber 

informar sobre  algun centre a la Catalunya Central que fes aquest tipus de 

servei. Finalment els van adreçar al Departament de Rehabilitació de l’Hospital 

de Sant Joan de Déu de Manresa,  en el que va assistir durant uns mesos, però 

està clar que no era el que un infant necessita pel que fa al seu 

desenvolupament i estimulació integral. 
 

Poc després els meus pares  s’assabenten que hi ha una senyora, na Ramona 

Berenguer, que tracta nens discapacitats, estimulant-los tan a nivell físic com  

sensorial, cognitiu i afectiu. Va ser un gran avenç.   

Degut al boca orella, el nombre de  nens que són tractats per la Ramona va 

creixent i juntament amb un psicòleg i una Assistent social formen una 

associació d’estimulació precoç, on la meva mare n’era la presidenta. 

(actualment CDIAP1  Bages) 

A aquest servei assisteix dos cops per setmana fins als sis anys 

aproximadament. 

Durant dos anys assisteix a la llar d’infants i durant tres cursos, està integrat al 

parvulari de l’escola Riu d’Or de Santpedor.  
 

1. Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç 
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Crec que aquesta etapa va ser molt important tant per a ell, com per a la 

família, pel que representa de “normalitat”, com pels companys que van poder 

compartir i estimar les diferències d’un infant discapacitat. 

Als set anys es fa evident que el Pere no pot continuar assistint a l’escola 

ordinària ja que no està preparada per acollir aquest tipus de nens. 
 

El Pere mostra una discapacitat greu:  
 

- No parla, ni pot mantenir pràcticament  una comunicació amb les altres 

persones. 

- No pot caminar, ni conduir la cadira de rodes. 

- Necessita ajut per qualsevol tipus d’activitat: desplaçar-se, menjar, 

rentar-se ... 
 

Llavors els meus pares, assessorats per metges, psicòlegs, assistents socials... 

van decidir portat el Pere a l’escola d’educació especial Jeroni de Moragues  

d’AMPANS 1 

Això representa una nova etapa en la vida familiar. A l’escola especial va anar 

fins al  vint-i-un anys, per tant van ser catorze cursos viscuts amb intensitat, 

dels quals, primer els pares i després jo, en tenim un bon record. A l’escola hi 

ha un bon equip professional i humà ( mestres, psicòlegs, fisioterapeutes, 

logopedes, monitors... ) que ajudaren a desenvolupar al màxim les limitades 

habilitats del Pere. 

Evidentment el meu germà va creixent, és un noi eixerit i a part de la seves 

mancances, manté un bon estat de salut en general. Li agrada menjar, la 

música, estar en companyia, sortir...  

 

 

 

 

 

1 .Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats La Fundació AMPANS, presta servei a les persones 

amb discapacitat de la comarca del Bages en els següents àmbits:Escola d’Educació Especial, Acolliment 

Residencial, Atenció Diürna, Servei d’Inserció Laboral, Centre Especial de Treball, Servei a les Famílies i 

Programa Vida Autònoma. 
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El seu quadre clínic referent a la Síndrome de West està força estabilitzat pel 

que fa al control de les crisis, que han anant minvant gràcies al seguiment 

mèdic de Sant Joan de Déu de Barcelona  i a l’encertada medicació que pren 

des de sempre.  

Pel que fa a la seva evolució psicomotor, és molt precària, arribant a l’edat 

adulta amb les mateixes limitacions que tenia als set anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant quan finalitza la seva etapa escolar no hi altra alternativa, donada les 

seves característiques, que la d’anar a un centre assistencial i acudeix durant 

cinc anys com a usuari del Centre de dia de la Residència Julio Payàs 

gestionada per AMPANS  i ara ja fa cinc anys que n’és resident. 

 

Avui el Pere és una persona adulta amb importants limitacions físiques i 

psíquiques  que fan que necessiti una dedicació intensa i especial. Però aquest 

lligam tan fort vers a ell, les atencions constants que li hem d’oferir, ens les 

retorna amb escreix mostrant agraïment en forma de somriures, tendresa i 

amor. 

Estimulació sensorial. Escola Jeroni de Moragas (Ampans) 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Una setmana en la seva vida. 

Actualment el Pere fa una estança compartida entre casa amb els pares i 

l’estada a la residència 

 Com he dit abans, el seu grau elevat de discapacitat fa que hagi d’anar a un 

lloc més aviat assistencial que no pas un lloc més productiu. A la residència rep 

un suport continuat i generalitzat amb servei mèdic, sanitari, psicològic i 

rehabilitador, segons les seves necessitats. 

 Com deia, la seva vida està compartida entre AMPANS i casa. De dilluns a 

dijous a la tarda està sempre a la residència i de dijous a dilluns al matí, a casa,  

el divendres marxa al matí i torna a la tarda. El transport habitualment  és en un 

mini-bus adaptat gestionat pel Consell comarcal que paga la família i 

subvenciona una part  l’ajuntament de Santpedor. 

Aquest sistema compartit es va fer a partir d’un acord AMPANS- família ja que 

teòricament el Pere hauria de fer molta més vida a la residència a l’haver 

obtingut plaça definitiva, però es va arribar a una entesa de  fer-ho així per tal 

de no perdre la plaça i continuar tenint més vida familiar. 

 

El Pere és una persona dependent en tots els aspectes 
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La residència li ofereix un entorn acollidor. Uns horaris rutinaris que li donen 

seguretat i li faciliten el control del seu entorn immediat. Els canvis a vegades 

no els entén i se sent insegur. 

 Són diversos els professionals que intervenen amb el Pere:  

- Els cuidadors (monitors que el coneixen bé i que l’assisteixen en totes les                     

necessitats físiques : vestit, higiene, alimentació...  i psicològiques 

(proporcionar-li afectivitat,  estimulació...) 

- La fisioterapeuta : que pauta els tractaments: canvis  de postura, pla inclinat... 

- Les infermeres i metges: elaboren la dieta, supervisen medicació i pauten 

tractament quan el Pere ho requereix. 

- El coordinador : organitza horaris i activitats. 

- La governanta: que intervé indirectament sobre el Pere fent que el seu l’espai 

de vida estigui net i els seus estris personals (roba) a punt. 

 

2.1.4.1 Rutines diàries quan està a la residència: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les vuit  del matí                                            Llevar-se , canvi de bolquers i medicació. 

A les nou                                                           Esmorzar 

D’un quart d’onze a  dos quarts d’una              Treball a l’aula i altres activitats  

De dos quarts d’una a dos quarts de tres          Dinar i migdiada 

De tres quarts de tres  a les cinc                       Treball a l’aula  i berenar 

De dos quarts de sis  a les set                           Dutxa o escoltar música 

A les set                                                             Sopar  i mirar la televisió 

A les nou del vespre                                          Dormir  
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1. Dispositiu que permet mantenir una persona en postura vertical  

1.Dispositiu que permet mantenir una persona en postura vertical  

 

1.Dispositiu que permet mantenir una persona en postura vertical  

 

1.Dispositiu que permet mantenir una persona en postura vertical  

 

 

Horari d’activitats 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10:30 

11:30 

Bipedestador1 

(Fisio) 

 

 

Nat’s 

(Fisio) 

Canvi de 

postura 

(estirar) 

Bipedestador 

(Fisio) 

Taller 

sensorial 

11:30 

12:00 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(cadira) 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(cadira) 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(cadira) 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(cadira) 

12:00 

12:30 

 

Pati o passeig 

 

 

Pati o passeig 

 

Pati o passeig 

 

Pati o passeig 

15:00 

16:00 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(estirat) 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(estirat) 

Canvi de 

bolquers i de 

postura i 

relaxació 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(estirat) 

Canvi de 

bolquers i de 

postura(estirat) 

16:00 

16:30 

 

Estimulació 

sensorial 

 

Berenar 

pati o passeig 

 

Berenar 

pati o passeig 

 

Berenar 

pati o passeig 

 

Berenar 

pati o passeig 16:30 

17:00 
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-Durant el dia són diversos els canvis de postura que li fan per tal de millorar 

l’aparell locomotor  i corregir possibles hàbits de positura dolents.  

-L’estimulació sensorial té com a objectiu activar els sentits i afavorir l’entrada 

d’informació al cervell. Amb les persones amb gran discapacitat psíquica cal  

treballar- hi en aquest sentit  ja que és el mitjà natural per rebre estímuls. 

L’assistència al Nat’s és per poder fer una activitat global de fisioteràpia  i 

lúdica. En el medi aquàtic els moviments són més fàcils de fer i treballes tota la 

musculatura del cos de forma senzilla.  

 

 

 

 

 

 

 
Els dimarts als matins toca activitats d’hidroteràpia 

-El  bipedestador  l’utilitzen com ajut 

terapèutic, el seu us fa que pugui estirar 

músculs i tendons, que expandeixi  la 

cavitat abdominal per respirar millor  i 

facilita el procés digestiu ajudant a 

l’evacuació. Permet està dret, segur i 

pràcticament amb poca vigilància. Mentre 

tant li ofereixen objectes per manipular 

com tires de paper, ampolles de colors, 

objectes que facin soroll. 

 El Pere al bipedestador  
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Altres activitats a AMPANS : 

A part de les activitats rutinàries el Pere també participa de les festes que es 

realitzen a la residència com: Carnestoltes, Sant Jordi, Nadal... 

Quan fa més bo també va a Manresa a donar un volt o prendre alguna cosa. 

Durant tot l’any fa tres o quatre sortides d’un dia per Barcelona, a la platja a 

alguna fira... i també al juny participa de dos dies de colònies, normalment a un 

lloc de platja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebrant la castanyada a la Residència 

 Sortida amb monitors a Barcelona  
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2.1.4.2 El Pere a casa 

Com he dit abans mai ens ha agradat que el Pere estigués a la residència més 

del necessari, tot i que creiem que és un bon lloc i que està ben atès mai el 

centre podrà substituir la forma de vida més normalitzada i amb l’afectivitat que 

podem donar la família. 

Els dijous a la tarda (als voltants de les sis) el Pere arriba a casa després 

d’estar des de dilluns al matí a la residència, a la seva motxilla porta un full de 

seguiment (Annex F) de com han anat aquests dies amb informació de: 

l’alimentació, crisis, son, estat emocional... Aquest full és molt important, ja que 

és la principal  via de comunicació,  havent-hi un apartat del centre i un altre de 

la família que omplen el dilluns al matí.  

A les sis berena, descansa  i es mou lliurament en una gran màrfega que té al 

menjador cap a les vuit el dutxen, després li donen el sopar i cap a les deu el 

porten a dormir. Això  és que fa a l’hivern, quan ve el bon temps, solen sortir a 

passejar abans de sopar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esplaiant-se a la gran màrfega del menjador de casa 
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El divendres al matí a les 8, els meus pares lleven el Pere. També ve la Celi ( la 

seva cuidadora des de fa disset anys) que els ajuda a preparar  i donar 

l’esmorzar al Pere. I cap a les nou, ve el transport que porta cap a AMPANS. 

Allà passa el dia fent les activitats mencionades en el quadre anterior i a la 

tarda torna venir cap a casa, fent més o menys com el dijous, llevat d’algun dia 

que el porten a tallar els cabells o a comprar. 

El dissabte i el diumenge als matins els meus pares i el meu germà els solen 

dedicar a sortir a passejar i comprar, molt sovint també van a fires o a mercats 

del Bages o  altres comarques del voltant. Algun àpat del cap de setmana el fan  

al restaurant, ja que al Pere li agrada molt menjar i provar sabors nous. 

A les tardes descansa a la seva màrfega i gaudeix de la companyia dels 

familiars. Al  vespre com sempre segueixen la rutina de fer deposicions al vàter, 

dutxa, afaitat, canvi de bolquers, posar-se el pijama i cap a sopar i dormir. 

El dilluns al matí torna venir la Celi i marxa cap a la residència fins dijous i així 

cada setmana. 

2.2 Factors que afecten al discapacitat i la seva família 

Des del primer moment que saps que el teu germà o fill té una discapacitat 

greu, et trasbalsa i sorgeixen un munt de dubtes de com enfrontar una situació 

que surt de la normalitat. Hem de buscar la forma d’adaptar-nos,  en tots els 

àmbits  d’una societat que té poc en compte les persones que són diferents. 

2.2.1 Acceptació social  

Les persones que són diferents sigui per qüestió de raça, sexe, el físic... ha 

d’estar en una lluita permanent per fer valdre el seus drets com un ciutadà més 

de la societat. 

Els meus pares m’han explicat que ells mai han sentit vergonya, i no han fet 

mai cas “del que diran” a l’hora de sortir i fer qualsevol tipus d’activitat.  

És veritat que s’han trobat en situacions poc agradables d’algun comentari o 

reaccions ratllant la discriminació. 
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En general però em diuen que s’han sentit bastant acceptats i tenien clar que 

per acostar el Pere a la “normalitat”, havien d’actuar amb normalitat. És per 

això que ja des de ben petit, fins que van poder, el van dur a una  llar d’infants i 

a una escola pública i porten el Pere a tots els llocs que hi pot anar, sense 

posar-hi cap trava. 

En el meu cas, he pogut comprovar que algunes persones se senten 

incòmodes i no saben  com reaccionar  quan el veuen o  quan explico la 

discapacitat del meu germà.  

Després de realitzar un petit qüestionari als familiars  que no conviuen amb el 

Pere i amics, he pogut recollir tan a nivell particular del Pere com a nivell 

general de persones discapacitades, què en pensen de com estan integrats  i 

quines dificultats es troben per formar part  plenament  de la  nostra 

societat.(Annex G) 

En el cas de Pere, en general, veuen positivament la integració en l’entorn més 

proper, destacant la feina feta per la família i sobretot pels pares que des de 

sempre, l’han fet participar a les activitats dels poble, viatges, trobades... com a 

un més. 

En canvi, per la seva bona integració a la societat, com passa sovint amb els 

discapacitats, es troben amb molts entrebancs ja que no són inclosos de forma 

positiva: amb rebuig, por, exclusió, indiferència...   

Molts opinen que som nosaltres mateixos els que no estem preparats per a 

comprendre la persona més enllà de la discapacitat. 

Tenen molt clar que manca una sensibilitat molt més gran per part dels governs 

a tots els nivells: ajudes a les famílies a fer front a la forta despesa econòmica 

que requereix una persona depenent (subvencions), millorar i adaptar 

arquitectònicament els espais i edificis públics i oferir i ampliar més serveis 

educatius i terapèutics. 
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2.2.2 Impacte emocional 

Pels meus pares, quan van tenir el diagnòstic del que tenia el Pere, va ser una 

sotragada molt forta, doncs es presentava un futur difícil i unes  noves 

perspectives inesperades,  ja que evidentment quan tens un fill sempre esperes 

que les coses vagin bé.  

Va ser un moment de patiment, de desànim  i d’impotència, que al cap de poc 

temps, quan van acceptar la realitat i l’abast de la discapacitat, els sentiments 

dolorosos es transformaren en energia i empenta per tirar endavant de la millor 

manera. 

Dins la família, possiblement els avis, van ser els que s’ho van  prendre pitjor ja 

que al ser el primer net els hi va estroncar les il·lusions i els va costar més 

acceptar-lo, segurament  també influenciats per la  seva educació i mentalitat 

més tancada vers les persones diferents. Amb els pas dels anys, han anat 

veient  que el Pere és un noi feliç i que es fa estimar molt. 

En el cas dels tiets, després del disgust inicial, van acceptar-ho força bé tot i 

que els hi sorgiren bastants dubtes a l’hora de concebre un fill per por que es 

pogués repetir a la família.  

Parlant de mi, no recordo cap tipus d’impacte a nivells d’emocions, des que 

vaig néixer que l’he vist pràcticament de la mateixa manera i les preguntes què 

em feia eren les típiques i lògiques com per exemple: per què no parla? Per 

què no vol jugar amb mi? Responent els meus pares amb naturalitat, sense 

amagar res i per  això  he viscut la seva discapacitat sense angoixes tot i que 

sempre he tingut la mancança de tenir una relació pròpia d’un germà.  

2.2.3 Factors econòmics 

El fet que la discapacitat del Pere sigui molt gran, fa que els  esforços  també 

siguin molt grans,  i el cost econòmic  per descomptat és molt elevat.  

Les despeses que suporta la família, són difícilment avaluables, començant per 

la necessitat que ha tingut sempre de dependència de tercera persona i l’haver 

de conciliar la vida laboral dels meus pares i meva amb les necessitats del 
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Pere, fan que des de sempre hagi tingut cangurs o cuidadores amb més o 

menys dedicació horària depenent de les necessitats que han anat sorgint.  

Una altra despesa important és la sanitària, els meus pares van haver 

d’afrontar fins els vint -i dos anys, el copagament  del 50% dels bolquers i la 

medicació de base que ha de prendre des del primer dia, això comptant pel cap 

baix se’n anava als 100 €/mes. Dels vint -i dos anys als trenta, la Generalitat li 

va concedir farmàcia gratuïta. Malauradament, però des de fa uns mesos, els 

governs central i autonòmic, amb el transfons de la crisis econòmica, han tornat 

a aplicar el copagament. 

A partir del 2004, el Pere va obtenir plaça de Centre de Dia a la Residència 

d’Ampans i això suposava un cost al mes de 528 Euros (annex H ) . La família 

veient que el cost era excessiu, no es van estar de braços creuats, enviat 

cartes, (Annex I) demanant entrevistes amb el responsable del Departament de 

Benestar Social i Família arribant la queixa fins i tot al Síndic de Greuges 

(Annex J),  sense cap resposta positiva. 

Després de set anys, quan el Pere ja tenia plaça de resident, es va regularitzar 

la situació i van modificar la llei i actualment, la família no paga res de la seva 

plaça a la residència. 

Tot i que des de sempre hi ha tota una sèrie d’activitats que si que són de 

pagament a part de la plaça: sortides, colònies, hidroteràpia (Nat’s) i transport  

casa/ residència. 

Pel que fa a la cadira de rodes, també al llarg dels anys ha anat variant el tipus 

d’ajut que aporta la Seguretat Social. Donant-se el cas que les cadires que 

ofereix el sistema sanitari no s’adapten a les necessitats del Pere i això també 

suposa una despesa important. 

Finalment, destacar les adaptacions, obres i instal·lacions que s’han hagut de 

fer a casa, de les quals, pràcticament no s’ha rebut cap ajut per part de 

l’administració. Les més importants són: cadira amb guia per l’escala, grues, 

muntacàrregues, cambra de bany adaptada, llit fet a mida amb barreres...  
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 Sistema de grua elèctrica  a la seva habitació  Dutxa adaptada per a minusvàlids  

El muntacàrregues que va des del garatge a la 

seva habitació 

Cadira elèctrica per salvar les escales . 

Utilitzades abans del muntacàrregues 
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Per fer front a totes aquestes despeses i les pròpies bàsiques (alimentació, 

roba, higiene...) els pares reben un ajut  per fill a càrrec, del Ministerio de 

Asustos Sociales , des els 18 anys de: 547 €/mes. 

2.2.4 Afectació en el treball. 

Els meus pares mai han deixat de treballar ni es van plantejar mai de fer-ho per 

tan no  puc dir que els hagi afectat massa el fet de tenir el meu germà. Dos són 

els factors que van influir, per un costat l’econòmic, ja que tots dos tenien una 

bona feina, estable, ben remunerada i que els satisfeia. Per altra banda poder 

continuar amb la realització personal, podent aportar millors beneficis i 

dedicació positiva al fill, minimitzant l’ impacte negatiu que hagués suposat que 

un dels dos plegués de treballar afectant tant al nen com el pare o mare. 

Continuant amb la mentalitat dels pares a que tot l’entorn del Pere fos i continuï 

sent el més normal possible, durant els seus primers anys va anar a l’escola 

bressol i des de sempre ha tingut una cangur o cuidadora en les hores que no 

estava a l’escola o a Ampans o quan el pares treballen. 

2.2.5 Condicionant en les activitats d’oci i amistats  

El Pere sempre ha seguit totes les activitats d’oci que fem la família com viatjar, 

assistir a espectacles de teatre infantil, festivals de dansa, audicions musicals, 

anar a Centres comercials, participar en el Carnestoltes, anar a PortAventura... 

Quan érem més petits, viatjàvem tota la família a destins llunyans com Galícia 

o Extremadura, però els meus pares van veure que cada vegada més, eren un 

estil de vacances poc apropiades pel Pere ja que es trobaven amb forces 

obstacles arquitectònics i el llarg viatge se li feia molt carregós. 
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 Degut això es va canviar el sistema i van dividir les vacances en dues parts. 

Per una banda els meus pares viatjaven sols deixant el Pere amb una família 

acollidora o a la Residència gràcies al Programa Respir1 i a mi a casa dels avis 

i després uns quants dies tots quatre a un lloc més tranquil, a prop i que 

estigués més adaptat a les necessitats del meu germà.  

Tot i així  posteriorment, amb els amics, hem fet viatges i estades llargues: 

Futuroscope, Eurodisney, Annecy...  

 

 

 

 

 

 

 

 

De totes maneres està clar que la seva discapacitat fa que tingui moltes 

limitacions a l’hora de poder fer moltes activitats: anar al cinema o al teatre, 

concerts... bàsicament perquè de vegades pot fer crits que poden molestar tant 

als espectadors com els artistes o si l’activitat és en horari nocturn, s’adorm a la 

cadira de rodes i per tant és poc satisfactori per a tots.  

En altres ocasions malauradament són les barreres arquitectòniques les que ho 

o impedeixen o l’activitat està molt poc pensada perquè ell pugui gaudir-ne.  

Tampoc podem portar-lo a indrets naturals, bosc, muntanya,mar... 

 

 

1.Respir és un programa  gestionat per la diputació,que té com a objectiu l’atenció residencial temporal per a 

persones amb un determinat grau de dependència per raons d'edat i/o discapacitat. Té com a finalitat millorar 

la qualitat de vida deis cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades 

situacions familiars imprevistes. 

Sortida amb amics a Futuroscope (França) 
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Un tema important és la de poder anar a l’estiu a la platja. Si bé aquí a 

Catalunya hi ha alguns lloc amb passarel·les de fusta, aquesta no arriba fins a 

l’aigua i cop allà: Què fas? Com entres dins l’aigua? Com prens el sol? 

Darrerament en algun lloc hi ha algun dispositiu per poder entrar al mar,  però 

et trobes en tots els altres inconvenients. 

Per sort, els meus pares han trobat una solució i ens els darrers estius hem 

pogut anar a la platja de Zarautz o Getaria (País Basc) on la Creu Roja  ho 

tenen molt ben pensat i per tant donen un gran servei a les persones 

discapacitades  i encadirades. 

 

 

Tot i que els meus pares han procurat sempre poder sortir, sovint es troben que 

en sortides amb amics, anar més al cinema o  viatjar... no poder fer-ho tan com 

voldrien perquè han de tenir cura del meu germà, sobretot els caps de setmana 

que és quan està més a casa. 

2.2.6 Sobre la llei de la dependència 

En els darrers anys tant els governs centrals com autonòmics, dintre d’unes 

polítiques socials més avançades i de cara a articular alguna llei pels més 

desfavorits en el camp de la discapacitat, on hi havia un buit important, es 

decidiren a aprovar la : Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomia Personal y Atención a las persones en situación de dependencia. 

(Annex K) Més coneguda com: Llei de dependència.  

Aquesta llei pretén atorgar uns ajuts i universalitzar l’accés als serveis 

necessaris de les persones amb situació de dependència, en condicions 

d’igualtat i no discriminació.  

Les ajudes poden ser en forma de serveis o econòmiques. S’atorguen segons 

el grau i nivell de dependència, i la capacitat econòmica de la persona 

sol·licitant. El grau de dependència es mesura segons la freqüència i la 
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intensitat amb què una persona necessita ajuda per fer les activitats diàries 

bàsiques: 

Grau I. Dependència moderada (La persona necessita ajuda intermitent o 

almenys una vegada al dia). 

Grau II. Dependència severa  (La persona necessita ajuda 2 o 3 vegades al dia, 

però no li cal un/a cuidador/ora permanent.) 

Grau III. Gran dependència (La persona necessita ajuda tot el dia per fer les 

activitats diàries bàsiques.) 

Els 3 graus de dependència es classifiquen en 2 nivells segons l’autonomia de 

la persona i la intensitat de les cures que necessita.  

El nivell 2 requereix una atenció més intensa i el nivell 1, menys intensa. 

Per rebre l’ajut cal fer la sol·licitud a la Generalitat, per avaluar  la persona, els 

equips de valoració es desplacen al domicili de la persona sol·licitant. A partir 

de la valoració, la Generalitat reconeix el grau de dependència. El document de 

resolució es fa arribar al domicili de la persona sol·licitant i serà vàlid a tot el 

territori de l’Estat. 

Concretant en el cas del meu germà, seguint aquest procés exposat, va ser del 

grup de persones que es avaluar primer, ja que la llei contempla que es 

desplegava fins el 2015, començant en el 2007 amb les persones més 

afectades. 

La Resolució feta pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, 

en data del 7 de novembre del 2007, reconeix que el Pere té un Grau III I Nivell 

2 de dependència. (Annex L) 

A partir d’aquí el Programa Individual Atenció, preveia uns ajuts de prestacions 

tant de tipus econòmiques com assistencials. Que en el seu cas, pel que fet de 

gaudir de plaça pública de resident a Ampans, no es va veure afavorit per cap 

tipus d’ajut nou, considerant que ja estava atès convenientment. 
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2.3. La discapacitat del Pere vista per amics i familiars. 

A part del meus pares i jo, hi ha moltes persones que formen part del seu 

cercle més proper, començant per àvies, tiets, cosins... passant pels meus 

amics i els dels meus pares, ja que el Pere hi és present alhora de relacionar-

nos i tan compte per a nosaltres com per a ells. 

Tot i que sempre hem portat la discapacitat del Pere de forma natural, són 

poques les ocasions en que hem aprofundit una mica en parlar sobre ell, sobre 

els sentiments que desperta i si els ha condicionat o afectat. És per això que 

em va semblar de fer un petit qüestionari a la família i amics de més confiança.  

Les preguntes eren: 

1) Quins sentiments et desperta el Pere?  

2) T’ha afectat en algun aspecte?Si és així en quin? 

3) Què en penses de com està integrat dins la societat? 

4) En quines dificultats creus que es troba per poder estar més ben integrat 

en la societat? 

N’he recollit 21 respostes ( Annex G)  

 

Les dues primeres preguntes són de caire molt més personal, més de 

sentiments, que és el jo d’alguna manera buscava i les altres dues, m’ han 

servit per a aprofundir en els aspectes d’acceptació social que ja he esmentat 

en l’apartat 2.2.1 d’aquest treball, que eren més enfocades a com està integrat 

el Pere dins la societat. 

Perquè les persones a les que anava dirigit el qüestionari poguessin expressar-

se lliurement, aquest era amb preguntes molt obertes, d’aquesta manera les 

respostes han pogut ser més espontànies, amb més riquesa i més sentides. 
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És per això que he pogut comprovar la gran varietat de sentiment, opinions i 

reflexions que han generat la meva recerca. 

Destacaria pensaments realment elaborats, fruits d’una autèntica reflexió : 

“[...] la pena és realment una reacció primària, totalment desencadenada des 

de fora . Quan entres en la vida, en la família, al món del Pere s’esvaeix el 

sentiment de pena. La majoria de persones segurament no entren aquesta 

segona fase de superar la pena .[...]” 1 

“[...]m’ha fet augmentar molt l’empatia cap als nens i les famílies amb 

problemes neurològics greus i que comporten severes minusvalues. Vosaltres 

m’heu ajudat molt a veure que darrere de cada Pere hi ha una família. [...]“ 1 

“[...] em preocupava no saber estar a l’alçada de poder-me comunicar amb ell i 

de no molestar-lo... uffff. [...]” 2 

“[...] les famílies que cada dia es lleven i tiren endavant amb un somriure 

superant les mancances del seu fill.[...] “ 3 

“[...]  però conèixer el seu cas m’ha fet veure com amb un gest, un somriure o 

una carícia, podem transmetre-li més del que tots ens imaginem.[...]“ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Jaume Rosal ,59 anys . Pediatre . Amic de la família. 

2. Montse Llopis. 43 anys. Amiga dels meus pares. 

3. Guillem Mora 55 anys. Amic de la família. 

4. Lídia Garriga. 21 anys. Amiga meva. 
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Està clar que aquest tipus de resposta m’ha dificultat l’estudi a l’hora de poder 

fer el buidat, es per això que m’he basat en el diferents adjectius que han 

utilitzat, agrupant-los en connotacions positives i negatives, i quins eren els 

més emprats.  

La primera pregunta era: “Quins sentiments et desperta el Pere?” 
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TRISTESA
FRAGILITAT

IMPOTÈNCIA

ADJECTIUS NEGATIUS

     

De la segona pregunta que deia: “ T’ha afectat en algun aspecte? Si és així, en 

quin? 

En aquest cas, he agrupat les respostes en negatives, quan la resposta ha 

estat simplement no i les que han respost de forma afirmativa, que sí que els 

havia afectat d’alguna manera, les he subdividit si l’afectació era en positiu, en 

negatiu o si els havia fet reflexionar.  

NO
14%

SI, 
POSITIVAMENT

29%
SI, 

NEGATIVAMENT
47%

SI, 

REFLEXIONANT

7%

AFECTACIÓ

 

Les valoracions globals de les gràfiques i contingut de les enquestes les 

exposaré a les conclusions.  
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3.Conclusions 

 

Amb aquest treball he pretès donar resposta a qüestions que m’he anat fent al 

llarg de la meva vida sobre la Síndrome de West (SW) ja que tot i conviure-hi i 

conèixer de molt a prop com arriba a afectar, en desconeixia molts aspectes 

mèdics. Alhora, m’ha servit per fer-ne difusió i sensibilització sobre el que 

representa tenir i conviure amb una discapacitat greu. 

L’entrevista que vaig fer amb la Dr.Anna Mª Vernet ha estat mot aclaridora, 

completa i didàctica. Després d’aprofundir en tota la informació que he recollit 

m’ha cridat l’atenció de com no havent-hi cap malformació, ni nombrosos danys 

al cervell, una persona pot  arribar estar tan afectada. Però està clar pel que he 

vist en els estudis i estadístiques, el Pere està dins de la majoria d’afectats  per 

la (SW): De sexe masculí i un grau molt alt de discapacitat. 

 

Al tractar-se d’una persona tan propera a mi, aquest document reflecteix una 

vivència molt personal i per tant molt emotiva. De totes maneres l’anàlisi crec 

que es pot considerar rigorós i reflecteix amb objectivitat la realitat. En aquest 

cas concret crec que, analitzant factor per factor com afecta la discapacitat en 

la pròpia persona i amb els que conviuen amb ell, he arribat a diverses 

conclusions. Recalcaria la importància d’acceptar el problema i saber tirar 

endavant, aquest és el primer pas per poder portar una vida “normal” tant 

per l’afectat com per a la família. El factor econòmic juga un paper molt 

important ja que per atendre un discapacitat, la despesa de les famílies és 

molt significativa, a més cal tenir en compte que els governs mostren molt 

poca sensibilitat  vers aquestes persones i els ajuts són minsos. Val la pena fer 

esment de com s’està aplicant en l’actualitat la Llei de la Dependència; està 

clar amb la crisi i la situació precària de tots els serveis socials de 

retallada, rere retallada ha afectat molt a les persones com el Pere. Si 

consultem els pressupostos generals de l’Estat  pel  2014, veiem que hi ha una 

caiguda del 36,4 % en la partida per Serveis i Promoció Social que es quedarà 

en 1.809 milions d’euros pel 2014, d’aquestes retallades pel que afecta a 

l’atenció de la Dependència, és del 47%. (annex M)  
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Els meus pares en aquests 30 anys que té el meu germà han fet una despesa 

econòmica molt important. Pocs anys ha durat, el fet de poder tenir farmàcia 

gratuïta i també no haver de pagar la Residència, però actualment el govern 

central ha tornat a introduir el copagament  (bolquers, medicació...) que en el 

cas del Pere és del 50%.   

És evident que el govern ha castigat durament aquest sector minoritari i 

amb poca capacitat de protesta.  

A nivell d’integració en l’àmbit familiar i del seu entorn més proper: amics, 

poble... crec, i així les persones que han respost les enquestes també ho 

manifesten, que el meu germà gaudeix d’una situació bastant bona. La 

família sempre ha procurat i ha tingut com a objectiu que pugui participar com 

un més en el màxim d’activitats possible i vetllar per que pugui participar en 

totes aquelles sortides de socialització que ofereix la Residència. D’altra banda 

està clar que la pròpia discapacitat tan psíquica com física, no permet a ell ni a 

la família fer segons quin tipus de coses. Tot i la millora en alguns aspectes, 

com la supressió en alguns llocs, no tots, de barreres arquitectòniques, hi ha 

encara una manca important de serveis i sensibilitat de tot tipus que des de 

dintre costa d’entendre, però a la vista de les enquestes, l’opinió majoritària és,  

que en els millors dels casos, com pot ser el del meu germà, la integració en 

l’entorn és molt bona, però a nivell social hi ha molt camí per córrer. 

 

Pel que fa a tot l’aspecte emocional i de sentiments, les enquestes han 

demostrat en un 80% que les impressions que desperta en Pere són 

positives la qual cosa valoro amb satisfacció, i penso que potser és degut a la 

tasca que els meus pares han fet durant tot el temps i que també m’han 

transmès a mi, de viure aquesta situació amb tranquil·litat i positivisme. 

De totes maneres com que les enquestes no han estat anònimes, he pogut 

comprovar que les persones que han manifestat  els sentiments amb 

connotacions negatives com la tristesa, han estat àvies i tiets; penso  que 

podria ser  perquè el consideren una càrrega per la família.  

La tendresa ha estat  l’adjectiu més utilitzat a l’hora de parlar del Pere i que 

trobo escaient ja que, el meu germà Pere, té un caràcter molt pacient, és 

agraït al tracte, és per això que també expressen sovint, sentiments 
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d’estimació, de bondat i  de protecció. La força i l’admiració que alguns han 

manifestat crec que és degut a la empenta mútua entre el Pere i nosaltres, els 

de casa. 

Quan he preguntat si d’alguna manera els ha afectat la discapacitat del Pere, 

trobo coherent que el 86 % hagin dit que sí,  i gairebé la meitat (47%) els ha 

afectat negativament. Aquestes respostes considero que no són contràries als 

sentiments majoritàriament positius que el Pere desperta, ja que és normal 

que tenir un parent o un amic discapacitat no agrada a ningú. Les 

persones que no han mostrat aquesta negativitat ( el 36%), ho han enfocat més 

com que els ha fet reflexionar i valorar l’esforç i l’estimació que comporta 

tirar endavant en el dia a dia com un aprenentatge per la vida. 

 

Amb tot això crec que ha quedat demostrat amb escreix l’afirmació que he 

plantejat en la meva hipòtesi:  Viure amb una persona discapacitada  

condiciona una família en molts aspectes. I afortunadament no només 

condiciona en aspectes negatius i tangibles sinó que les persones que convivim  

amb discapacitats greus, com és el cas, hem après a valorar-lo més per les 

seves capacitats de força, estimació i bonhomia que no pas per les seves 

discapacitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pere té una gran 

capacitat d’unió i força. 
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4.Agraïments 

 

Aquest treball l’he pogut realitzar gràcies a les persones que m’han ajudat, 

començant per la neuròloga Dra. Vernet que ha estat la neuropediatra que va 

portar el seguiment mèdic del Pere fins a l’edat adulta i que molt gentilment ha 

acceptat la meva demanda per conèixer  la Síndrome de West. 

 

També al Dr. Jaume Rosal, cap de pediatria de l’Hospital Verge de la Cinta de 

Tortosa, que encara que a la distància, s’ha implicat en el seguiment de la 

meva recerca tant a nivell professional com sentimental, ja que és molt amic 

nostre. 

 

També als professionals d’Ampans, sobretot a Maribel Tàpies coordinadora 

general de la Residència Júlio Payàs , per atendre’m personalment i aportar-me 

informacions molt útils de la vida del Pere en allà. 

 

Per descomptat a tots els familiars i amics que han respost les enquestes 

mostrant interès i crec que sinceritat. 

 

I finalment, sobretot, als meus pares, per explicar-me els primers anys de vida 

del Pere, per informar-me de tots els passos que han hagut de fer al llarg de 

tots aquest anys de lluita, burocràcia, implicació i superació. I per haver-me 

ensenyat a viure amb normalitat dins dels condicionants que comporta conviure 

amb la discapacitat. 
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