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avatars
la vida a la UPC

Com comença la teva relació amb
aquesta malaltia?
Fa uns mesos a la meva dona li van diag-
nosticar fibromiàlgia. Havien estat unes
setmanes difícils intentant saber què li
passava. A partir d’aquí, em vaig plante-
jar què podia fer jo per ajudar-la.

I va començar la història...
Sí, quan vaig assumir que la meva dona
tenia fibromiàlgia vaig pensar que havia
de fer-hi alguna cosa. He anat amb ella
buscant associacions, afiliant-nos... Em
vaig bellugar i vaig entrar en contacte
amb els membres de la comissió promo-
tora que està duent a terme una iniciati-
va legislativa popular (ILP) per millorar
l’atenció mèdica i social d’aquestes
malalties. Necessitaven signatures per
poder-la presentar al Parlament de
Catalunya. Vaig veure com recollien fir-
mes a diverses fires i vaig pensar que jo
podia fer el mateix a la UPC.

Com va ajudar la Universitat?
Des de l’any 1992 treballo a la UPC,
actualment com a tècnic auxiliar a la
Biblioteca Gabriel Ferraté. Davant la
necessitat d’ajudar, vaig demanar a la
Universitat els seus espais per dur a
terme una recollida de signatures que
havien de donar suport a aquesta inicia-
tiva legislativa. Per aconseguir que una
iniciativa legislativa popular, aquí a
Catalunya, tiri endavant es necessiten,
com a mínim, 50.000 signatures. Vaig
pensar que la UPC era un espai adient
per fer-ne difusió i per dur a terme la
recollida. Crec que va ser una bona ma-
nera de donar a conèixer la malaltia a
tota la comunitat universitària i fer-los
partícips del que demanem. No seria just
deixar de reconèixer, d’una banda, el
gest de generositat a totes les persones
que han manifestat el seu suport signant
el text de la ILP i, de l’altra, el de les per-
sones que han donat el suport institucio-
nal des de la UPC.

Què es demana?
A Catalunya hi ha 250.000 persones
malaltes de fibromiàlgia i de síndrome
de fatiga crònica. Però la realitat és que
la malaltia continua sent desconeguda.
A través del text demanem que hi hagi
unitats hospitalàries especialitzades i
metges especialitzats. Són malalties
massa complexes perquè les puguin
diagnosticar i tractar els metges de famí-
lia. També demanem que les llistes d’es-
pera siguin de menys de 90 dies, ja que
durant aquest temps, la persona afecta-
da empitjora irreparablement. Ja es perd
prou temps anant de metge en metge
esperant a que, finalment, et vegi l’espe-
cialista adient. Avui en dia, un malalt de
fibromiàlgia no pot trobar solucions
anant al metge. És molt dur, però és així.
Fins ara, no s’havia posat nom a aques-
tes malalties, però hem de caminar
endavant encara que costi.

I en quina situació es troba aquesta
iniciativa?
Bé, primer es va redactar un document.
Sembla que darrere d’aquest text legal
hi hagi una organització, però no és així.
Tots són malalts de fibromiàlgia. Això
significa que hi ha unes limitacions molt
clares perquè són persones que no
saben quan estaran bé o malament. Ha
costat molt de tirar endavant. Després,
es va fer la recollida de signatures.
Aquestes signatures s’han presentat al
Parlament juntament amb la proposta
de llei i ara toca continuar i esperar, però
sobretot continuar.

I al Parlament?
S’han recollit més de 135.000 signatures
de suport i l’Institut d’Estadística de
Catalunya n’ha validat les 50.000 neces-
sàries perquè el procés continuï enda-
vant. Paral·lelament, s’està negociant i
parlant amb els grups parlamentaris
sobre aquest tema.

Quin és el següent pas...
Hem de buscar institucions que tinguin
pes i que vulguin manifestar el seu
suport. M’he anat posant en contacte
amb institucions de la vida civil catalana
que tenen reconeixement quan expres-
sen una opinió. Ens hem adreçat a altres
universitats, al Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya, als ajuntaments...
i l’únic que demanem és que ens enviïn
un correu electrònic a la nostra pàgina
web per expressar el seu suport a
aquesta iniciativa legislativa.

I tu?
... (Somriu.) Jo no pateixo la malaltia i no
tinc aquestes limitacions, per tant, faré
tot el que pugui per ajudar a les perso-
nes afectades de fibromiàlgia. A la
Universitat tothom m’anima molt i em
diu que al final ho aconseguirem. Així ho
esperem!

La fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica són malalties greus que afecten molt significa-
tivament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen, i que tenen un gran
impacte social i econòmic. Ambdues malalties estan reconegudes per l’Organització Mundial
de la Salut, però encara són desconegudes. Jordi Calm, que treballa a la Biblioteca Gabriel
Ferraté, aporta el seu gra de sorra per donar a conèixer la malaltia i buscar-hi solucions.
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Buscant solucions
entre llibres 
i signatures


