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Una malaltia minoritària no pot ser mai
una malaltia oblidada
23 desembre 2015 21:25
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Pintant la paret amb colors ben vius

Per afegir alguna cosa has de treure alguna altra cosa

El Tió a les Nacions Unides

Auca postelectoral, satírica i informal

Reseu l’últim «Crec en Déu» Pietat, pietat

Mor Pilar Palau, expresidenta de Creu Roja Alt Camp

Mor Pilar Palau, expresidenta de Creu Roja Alt Camp

Condol a la Pobla de Mafumet per la mort d’un jove en
accident de trànsit

El Pessebre Vivent de Valls obre portes amb novetats
destacades

Condol a la Pobla de Mafumet per la mort d’un jove en
accident de trànsit
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Fundación Noelia, Niños contra la
Distrofia Muscular Congénita por
Déficit de Colágeno VI és una
fundació creada per la Noelia Canela,
nascuda a Cabra del Camp, i en
Carlos Ferré, pares de l’Adrià, un nen
de 5 anys a qui li van diagnosticar
aquesta malaltia quan en tenia 3.
Actualment viuen a Camarles.

Què és la Distròfia Muscular
Congènita per Dèficit de Col·lagen?
És una malaltia minoritària, degenerativa, que a dia d’avui no té cura. Afecta
els músculs i està causada per una mutació en algun dels tres gens implicats
en la síntesis del col·lagen.
Es presenta des del naixement i es caracteritza per falta de to muscular;
hiperlaxitud dels dits, mans i peus; contractures que tendeixen a millorar a
l’inici però després progressen; un escurçament dels tendons, sobretot del
tendó Aquil·les; debilitat muscular, i rigidesa espinal.
La majoria dels afectats poden caminar fins als deu anys, però el greu
problema és que abans de la pèrdua de la marxa apareix una insuficiència
respiratòria que s’instal·la progressivament, fins al punt de necessitar un
suport de ventilació nocturn, i això suposa una causa potencial de mort.
Avui en dia l’esperança i la qualitat de vida dels nens que la pateixen és molt
precària per la greu invalidesa que provoca i pel fet de tractar-se d’una
malaltia minoritària, sense cura i desconeguda per la majoria de la gent.

Quines són les primeres preguntes que us vau fer quan van
diagnosticar-li aquesta malaltia al vostre fill? 
El primer que preguntes és si té cura i, sinó, on pots anar a buscar-la. Quan
t’expliquen que és minoritària tens la necessitat de saber quants nens més
n’estan afectats. La resposta no va ser ben definida perquè llavors no existia
un registre ferm i el que vam fer va ser buscar per Internet associacions i
fundacions que ens donessin alguna informació, alguna resposta, que ens
aportessin alguna sortida. Però no va ser així, i llavors és quan ets sents
realment sol.

Obteniu el diagnòstic després d’un llarg període de proves i
incerteses. Quins eren els símptomes que tenia el vostre fill?
El nostre fill va néixer aparentment sa. Va ser sobre els dos anys quan vam
començar a notar que queia més del compte, que era un nen fràgil, un nen
tou… Va ser als tres anys, quan va començar l’escola, que ens vam adonar
que no seguia el ritme evolutiu físic dels altres nens: no corria com la resta,
no saltava, tenia moltes dificultats per pujar escales…

Malauradament, la investigació per aquesta malaltia pateix moltes
mancances per la manca de recursos i finançament. Davant d’aquesta
situació, un dia decidiu plantar cara a la malaltia i creeu la Fundación
Noelia, amb la voluntat de recaptar fons per donar suport a la
investigació…
Decidir de crear una Fundació ha sigut un procés madurat i després d’haver
acceptat que el nostre fill patís aquesta malaltia. No ha estat fàcil arribar fins
aquí. Ha sigut personalment un procés dur, perquè no hi ha res pitjor que
sentir que el teu fill està malalt i que no pots fer res per evitar el seu
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patiment i el seu final davant una malaltia tan greu.
Nosaltres vam crear la Fundació el dia que vam decidir plantar cara a aquesta
malaltia i ajudar el nostre fill, perquè jo com a mare puc arribar a acceptar
que està malalt, però no que a aquests nens no se’ls estigui donant una
oportunitat per falta de finançament.

Quina quantitat econòmica es necessita per posar en marxa una
investigació d’aquestes característiques? 
Tirar endavant un projecte d’investigació és molt costós econòmicament,
perquè són molt llargs i poden durar anys. Actualment estem valorant de
finançar una línia d’investigació provinent d’EUA i el cost del projecte per dos
anys és de 150.000 dòlars.

De quina manera la gent pot contribuir en la causa? 
Tenim una pàgina web: fundacionnoelia.org, on es poden fer donatius
puntuals a través del número de compte o col·laboradors de la fundació.
També es pot trobar el nostre calendari d’actes previstos, els nostres
productes solidaris, (samarretes, polseres…) o es pot col·laborar amb la
nostra campanya de recollida de taps de plàstic.
Ens podeu seguir a facebook.com/fundacionnoelia, on trobareu notícies,
actes previstos…

Finalment, què diries a totes aquelles famílies que passen per una
situació com la vostra?
Un objectiu personal meu des de la Fundació és que cap més família que avui
sigui diagnosticada amb aquesta malaltia se senti tan sola i desemparada
com ens vam sentir nosaltres. Així que animem a què les famílies que
pateixin aquesta malaltia es posin en contacte i facin saber que junts podem
fer grans coses per ajudar aquests nens. Per molt que es digui que una
malaltia és minoritària no pot ser mai una malaltia oblidada.
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