
Presentació
Des de ben petita soc conscient de com de diferent mira i tracta una part de la societat 
les persones discapacitades, ja sigui per raons psíquiques o físiques. Sé el que és anar 
pel carrer i que la gent no et tregui l’ull de sobre o que els nens petits preguntin als seus 
pares: «Què li ha passat a aquell senyor?». Segurament aquestes preguntes i mirades 
innocents a molts de nosaltres ens haurien ofès o incomodat en certa manera, però els 
discapacitats, en la seva immensa majoria, han sabut deixar de banda aquests comen-
taris, comportaments o reaccions i han intentat refer la seva vida obviant-ne les parts 
negatives, la qual cosa és digna d’admirar.
Per trobar respostes a les qüestions que em venen al cap, aquest treball l’enfocaré en 
les lesions fisiològiques, concretament en les lesions de la medul·la espinal. Vaig decidir 
centrar-me en aquest tema perquè em toca de prop ja que el meu pare pateix una lesió 
d’aquest tipus i des de sempre m’ha intrigat com una persona pot seguir endavant des-
prés d’un canvi tan radical a la seva vida.

Metodologia
Per documentar els problemes quotidians amb què es troben els lesionats he realitzat 
una recerca d’algunes barreres arquitectòniques i he intentat buscar una solució a 
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aquelles dificultats que les diferents administracions competents no han considerat 
oportú de resoldre fent alguna cosa al respecte.
Per poder estudiar l’evolució física, i sobretot la mental, he fet entrevistes a persones 
que fa anys que van patir una lesió medul·lar; per tant, he valorat l’evolució de forma 
retrospectiva basant-me en les seves experiències. 
A més a més, també he demanat informació a especialistes: la doctora del meu pare, 
que està especialitzada en rehabilitació, i un fisioterapeuta conegut, que també ha trac-
tat aquest tipus de pacients. Els he plantejat una sèrie de qüestions relacionades amb 
els afectats per anar una mica més enllà del que és estrictament mèdic. 



Finalment, he pogut fer una enquesta a un grup de lesionats medul·lars de l’Institut 
Guttmann. Un cop realitzada, he analitzat els gràfics resultants i he procurat extreure 
unes conclusions prou acurades.

Cos del treball
Conèixer opinions i experiències de primera mà ha estat interessant i enriquidor, a més 
a més de ser imprescindible per al meu treball. Una cosa que m’ha sorprès favorable-
ment ha estat la total franquesa i naturalitat amb què cadascun dels entrevistats ha ex-
plicat el seu cas i les seves vivències, i que m’han fet perdre la mica d’incomoditat que 
jo tenia a l’hora d’afrontar la feina. M’he adonat que tenim més tabús la gent aparent-
ment «normal» que els que pateixen alguna limitació, i reconec que això m’ha agradat.
M’agradaria remarcar que he trobat molta més cooperació en els afectats per lesió que 
en el col·lectiu mèdic. Però deixant de banda aquests pensaments, les conclusions que 
he extret de les preguntes que vaig passar als lesionats medul·lars són força interes-
sants i coincideixen amb pràcticament totes les dades de l’enquesta. 
Dels quatre lesionats que vaig entrevistar, tres d’ells van patir un accident de trànsit i 
tenen una lesió dorsal. 
Per una altra banda, basant-me en l’edat dels entrevistats, es torna a complir la suposi-
ció que gairebé tots els accidents succeeixen durant la joventut. 
La rehabilitació és complicada i llarga, sobretot la psíquica. El fet d’haver de començar 
gairebé de zero suposa un gran esforç físic i mental per part dels pacients, però també per 
la gent propera. Els entrevistats afirmen que sense el suport constant dels amics i de la 
família no hagués sigut el mateix i potser s’haurien rendit només sortir de l’hospital.
Malgrat tot, la nova «normalitat» acaba arribant més tard o més d’hora. Una normalitat 
plena de reformes, obstacles inimaginables, mirades curioses, possibles males consci-
ències i noves esperances.
Pel que fa a les barreres arquitectòniques, és cert que s’estan eliminant part d’elles o al-
menys s’estan intentant reduir els obstacles, sobretot els urbanístics. Això em fa pensar 
que si actualment encara n’hi ha bastants, com devia ser anar pel carrer amb cadira de 
rodes fa trenta o quaranta anys, a l’època que el meu pare va tenir l’accident? 
Altrament, la majoria coincideixen a dir que la ciència no està prou avançada per trobar 
una cura per a les lesions medul·lars, però confien que aquest moment acabarà arribant 
un dia o altre. Alguns d’ells, tot i opinar que no hi seran a temps, sí que estarien dispo-
sats a participar en les proves experimentals, i no només per tornar a caminar, sinó per 
anar recuperant a poc a poc l’autonomia i solucionar les conseqüències de la lesió. 
Pel que fa l’entrevista amb la doctora, em va confirmar el que era d’esperar, que no tots 
els pacients tenen una millora física al cap dels anys, que normalment és a l’inrevés. A 
nivell psicològic, la majoria d’ells han requerit atenció especialitzada, tot i que quasi mai 
és oferta pels hospitals. 



Tenia curiositat sobre la dificultat de separar la part humana del que és estrictament 
mèdic, i em va assegurar que era molt complicat no empatitzar amb els pacients, però 
que amb el pas dels anys s’aprèn a no ficar-te tant en la pell dels pacients.
Fins i tot la doctora, que prové de l’àmbit científic, afirma que es podria investigar més 
del que s’està fent per tal de minimitzar les seqüeles o trobar una solució per regenerar 
la medul·la.
Finalment, l’entrevista al fisioterapeuta m’ha servit per entendre la seva funció, la qual 
és bàsicament ensenyar-los a realitzar els exercicis que han de dur a terme durant la 
seva vida quotidiana. Aquests especialistes es troben amb unes expectatives d’auto-
nomia superiors a les reals, per això se centren en la rehabilitació i no tenen establerts 
uns períodes concrets, sinó que el temps de recuperació depèn de cada pacient.

Conclusions
Quan vaig optar per fer aquest treball tenia bastant clar el motiu però no m’imaginava 
el que m’acabaria trobant. Com pot ser que una cosa amb la qual he conviscut des de 
sempre fos alhora tan desconeguda per a mi?
Des que tinc ús de raó he vist com el meu pare feia la seva vida assumint les seves 
discapacitats com una cosa natural, i el fet d’haver conegut altres persones en situa-
cions semblants ja no va ser mai una cosa nova ni estranya per a mi.
La realitat, però, és que al darrere hi ha un munt de coses que desconeixia. Una d’elles 
és l’enorme complexitat del cos humà, especialment del sistema nerviós. El nostre cos 
sembla que té alguns problemes de disseny, com el fet que tota la informació necessà-
ria per al seu correcte funcionament depengui d’un cordonet de pocs mil·límetres de 
diàmetre i que, a més a més, no té reparació possible a dia d’avui.
He procurat apropar-me a aquesta realitat i entendre’n el funcionament tant a nivell 
mèdic i científic, com també per tot el que fa al tema personal i social. De tot això he 
pogut extreure’n diverses conclusions, però la principal és que sota l’aparença d’indi-
vidus que es mouen en una cadira de rodes i que ho poden haver tingut més o menys 
difícil per refer la seva vida, hi ha una persona que riu, plora, estima i que té pors, 
alegries i somnis com totes les altres.
A més a més, he pogut comprovar que les hipòtesis que m’havia plantejat s’aproxima-
ven bastant a la realitat. Per una banda, tant les dades de l’enquesta com alguns estu-
dis que s’han realitzat durant aquests últims anys confirmen que el perfil del lesionat 
medul·lar és el d’un home jove. I, per l’altra banda, els entrevistats estan d’acord que 
les administracions responsables podrien fer un seguiment més acurat de cada cas 
per tal de posar al seu abast les ajudes que puguin necessitar per reincorporar-se a la 
seva vida de la forma més satisfactòria possible dins de la seva nova situació.
I ara, reprenent la pregunta que em formulava al començament, «Com és la vida des-
prés d’un accident?», m’adono que no hi ha una única resposta per a aquest interro-



gant, perquè cadascú ho viu d’una manera diferent, i un aspecte essencial per poder 
tirar endavant és el suport de la gent que estimes. 
També he pogut evidenciar que en aquest camp la medicina ha avançat molt poc. 
Malgrat tot, la majoria té l’esperança que la ciència pugui trobar una cura per a aques-
tes lesions, però cap d’ells creu que aquest descobriment es faci a curt termini. No 
obstant, les noves tecnologies han aportat un plus de qualitat de vida i d’autonomia 
amb el desenvolupament de nous productes específics. 
En definitiva, aquest treball de recerca no tan sols m’ha servit per conèixer molts 
aspectes del nostre sistema nerviós, també m’ha ajudat a veure-hi més enllà del que 
havia vist tota la vida. A més d’això, estic molt satisfeta d’haver entrevistat a coneguts 
i amics, i inclús gent que m’he trobat pel camí aquest any, perquè m’han ensenyat que 
mai s’ha de tirar la tovallola.
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