
Com afecta la seva polisimptomatologia en el dia a dia de l’afectat i quines actituds 
presenten el sistema sanitari, educatiu i l’Estat cap a aquestes persones?

Presentació
Ja fa temps que tinc decidit cap a on volia enfocar el treball de recerca. No obstant això, 
hi va haver alguns moments que, per por a no trobar els mitjans ni la informació neces-
saris, em vaig plantejar canviar de tema o escollir alguna temàtica més comuna, amb 
més facilitat d’accés a fonts fiables i el suficientment enriquidores. Però en qualsevol 
cas tenia clar que volia que tractés sobre l’agenèsia del cos callós (ACC), tot i que encara 
no sabia ben bé com enfocar-ho. 
El fet d’estar cursant un batxillerat científic, va fer que la meva primera idea fos diri-
gir-lo cap a la branca més tècnica i científica. Més tard, vaig arribar a la conclusió que 
no disposaria d’una gran quantitat de recursos i, per tant, investigar la part més biolò-
gica de l’afectació seria una tasca amb una complicació extrema i sense una garantia 
d’obtenir uns resultats eficients, ja que he escollit aquesta malaltia perquè és poc comu-
na, i fins i tot els professionals en desconeixen molts aspectes.
 Amb l’ajut de gent propera i molt de temps rumiant-ho, per fi vaig trobar la millor 
manera de tractar la temàtica, que em donava una gran facilitat, tant per realitzar la 
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recerca i desenvolupament del cos del treball com per elaborar una valoració personal i 
extreure’n conclusions.

Metodologia
La recerca d’informació es va dur a terme mitjançant entrevistes a tres famílies (cadas-
cuna amb un afectat amb simptomatologies diverses), dues mestres d’educació especial 
i dues professionals del sector (una psicopedagoga i una fisioterapeuta). Es van realitzar 
durant primera quinzena de juliol del 2021. 
Van ser entrevistes semilliures, per tal de conèixer profundament el tema sense la ne-
cessitat de sortir del guió i, paral·lelament, sense condicionar l’entrevistat.



Cos del treball
Marc teòric 
L’agenèsia és l’afectació neurològica patida en el cos callós, l’estructura més gran de 
substància blanca. Connecta els dos hemisferis del cervell simètricament i asimètrica-
ment, transferint la informació entre tots dos, de manera que qualsevol error en aquest 
pont pot tenir una gran varietat de conseqüències simptomàtiques i clíniques.
Les causes de la malaltia no són concretes, però entre les més comunes hi destaquen 
les següents: el consum d’alcohol durant l’embaràs o una infecció durant la dotzena i la 
vint-i-dosena setmana de gestació, que desencadenen una afectació al cervell del fetus.
Tanmateix, l’agenèsia del cos callós també es pot heretar com a tret recessiu autosòmic 
o com a tret dominant vinculat al cromosoma X.
N’hi ha tres variants: total, parcial i hipoplàsia.
L’afectació exacta d’aquesta malaltia no està del tot clara, ja que s’ha desconegut durant 
molt de temps i el seu diagnòstic no és senzill. Tot i això, s’estima que 0,5-70 persones 
de cada 10.000 poden patir la malaltia.
Quant a l’afectació psicomotriu, és totalment individual i no segueix cap patró en con-
cret, però entre els resultats clínics més freqüents en pacients amb ACC es troben el 
retard mental (60 %), problemes visuals (33 %), retard de la parla (29 %), convulsions (25 
%) i problemes d’alimentació (20 %).

Marc pràctic
Les entrevistes han estat clau per realitzar el marc pràctic d’aquest treball. S’aprecien 
els diferents punts de vista envers la temàtica del treball, cosa que es considera molt 
remarcable a l’hora de realitzar una cloenda apropiada.
El primer àmbit a tractar és el sistema sanitari. Els objectius, principalment, eren buscar 
les carències d’aquest sector. Basant-me en les entrevistes realitzades, es pot deduir que 
el sistema sanitari espanyol és molt potent. Els diagnòstics es van fer amb una rapidesa 
extraordinària i la implicació dels professionals també ha estat plena. És cert que, com 
a malaltia minoritària, es tenen pocs coneixements i les eines i recursos dels metges 
es veuen limitades. Tot i això, les tres experiències registrades han estat òptimes. S’ha 
detectat alguna petita mancança, com podria ser el tracte i l’empatia cap als familiars. 
Per acabar, també s’ha observat que en els casos en què els pacients han assistit a clíni-
ques privades a la recerca d’altres opinions expertes, allà se’ls han plantejat alternatives 
no esmentades per la sanitat pública.
Com que en els tres casos es tracta d’infants, no s’ha pogut registrar l’experiència amb 
l’àmbit sanitari d’una persona adulta amb aquesta afectació.
Focalitzant-se en el segon àmbit que s’ha volgut analitzar, s’ha observat que el sistema 
educatiu espanyol disposa de carències. Això no es tracta de quelcom nou, sinó que 
s’ha donat des de sempre, però la desmotivació, l’ansietat, la insuficiència de nivell i les 



hores de dedicació actuals han portat els alumnes a l’extrem. Si a aquest fet s’hi afegeix 
una discapacitat, les complicacions a l’hora de treure profit d’aquest sistema educatiu 
augmenten.
Dins del grup d’alumnes amb dificultats, es distingeixen dos grans grups: els que tenen 
alguna discapacitat física (cecs, sords i paraplègics) i els que tenen discapacitats psíqui-
ques (paràlisi cerebral, síndrome de Down...). Els primers acostumen a integrar-se millor 
dins del grup «classe» i s’adapten millor al sistema educatiu vigent.
Tot i estar d’acord amb això, en molts casos el que l’alumne necessita és un professional 
al seu costat durant tota la jornada educativa; tal com ha dit en José hauria de ser una 
persona preparada, formada per tractar amb aquest tipus d’alumnes.
La funció dels centres educatius en la inserció social, en la integració d’aquestes perso-
nes al grup i en la fomentació de la diversitat de persones és decisiu. I per això mateix 
una reconstrucció en els mètodes escolars utilitzats en aquests centres és essencial. 
S’ha de potenciar la normalització d’aquesta diversitat i s’ha d’anul·lar l’estereotip d’ho-
mogeneïtat dins el centre escolar.
Per acabar, s’han vist certs aspectes socials que envolten la malaltia; tant les dificultats 
com els avantatges de tenir una persona amb una certa discapacitat (en aquest cas cau-
sades per l’ACC), els complexos que poden tenir les persones afectades per culpa de les 
seves dificultats, que acostumen a aparèixer en la preadolescència, i, sobretot, s’ha volgut 
investigar sobre els ajuts socioeconòmics que pot rebre la família o el nen en si, i les opci-
ons d’inserció laboral i social que tenen aquestes persones amb dificultats. Tot i que dues 
de les tres famílies no estaven informades sobre aquest aspecte, la tutela ha estat l’aspec-
te més mencionat pels professionals, ja que és el que acostuma a aplicar-se en persones 
amb dificultats, però també s’ha parlat d’estudis especialitzats i de feines adaptades.

Conclusions
En definitiva, és imprescindible que els tres eixos (família, escola i sanitat) a partir 
dels quals s’han estructurat les diverses entrevistes estiguin ben coordinats entre ells 
i amb una actitud col·laborativa per tal d’ajudar les persones afectades d’ACC.
Finalment, i d’acord amb tota la informació recollida, es pot afirmar que per normalit-
zar-les al màxim i millorar la qualitat i esperança de vida dels afectats, queda molt de 
camí per recórrer, un camí que es construirà gràcies a la investigació i la recerca de 
tractaments, però que requereix també una vessant social i de conscienciació de la 
població envers la normalització d’aquest tipus de persones.
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