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L’hemofília és una malaltia d’origen genètic que impedeix 
que la sang es coaguli adequadament, fet que determina 
que les persones que la pateixen sagnin més del normal. 
La patologia pot ser lleu, moderada o greu, en funció del 
percentatge del factor de coagulació deficient que hi hagi 
en sang.

Al ser una malaltia que generalment es diagnostica 
durant la lactància o la primera infància, les eines que 
s’han d’utilitzar per explicar la situació als infants han de 
ser diferents de les que s’acostumen a utilitzar en adults.  
Actualment els equips mèdics són multidisciplinaris i fan 
ús de totes les eines i tecnologies de les quals disposem 
en ple segle XXI. 
El disseny ha demostrat ser una eina de gran utilitat i efi-
càcia en l’àmbit sanitari a l’hora d’explicar la malaltia tant 
als infants com als seus familiars.

“Els Incansables” neix amb l’afany de millorar l’experièn-
cia dels infants que pateixen hemofília. El projecte con-
sisteix en la creació d’un joc didàctic a partir d’un seguit 
de peces, les quals corresponen a les parts de l’organisme 
que intervenen en la malaltia i es creen uns personatges 
que ho interpreten.

L’objectiu principal del projecte és d’empatitzar i elaborar 
una eina propera al món infantil per tal de crear un ima-
ginari senzill i didàctic, i d’aquesta forma transformar els 
tecnicismes científics en una eina adient pels infants.

Finalment, l’enfocament metodològic, s’ha basat en la 
revisió d’articles acadèmics, la consulta de projectes 
de disseny basats en l’àmbit sanitari i la participació en 
conferències del sector sanitari. La recerca s’ha comple-
mentat amb un treball de camp basat en la percepció dels 
infants per entendre, conèixer i generar noves estratègies 
didàctiques per fer front l’hemofília.

La hemofilia es una enfermedad de origen 
genético que impide que la sangre se coa-
gule adecuadamente, hecho que determina 
que las personas que la sufren sangren más 
de lo normal. La patología puede ser leve, 
moderada o grave, en función del porcen-
taje del factor de coagulación deficiente 
que haya en sangre.

Al ser una enfermedad que generalmente 
se diagnostica durante la lactancia o la 
primera infancia, las herramientas que se 
tienen que utilizar para explicar la situación 
a los niños tienen que ser diferentes de las 
que se acostumbran a utilizar en adultos. 
Actualmente los equipos médicos son 
multidisciplinarios y hacen uso de todas las 
herramientas y tecnologías de las cuales 
disponemos en pleno siglo XXI. El diseño  
ha demostrado ser una herramienta de gran 
utilidad y eficacia en el ámbito sanitario 
para explicar la enfermedad tanto a los 
niños como a sus familiares.

“Los Incansables” nace con el afán de me-
jorar la experiencia de los niños que sufren 
hemofilia. El proyecto consiste en la crea-
ción de un juego didáctico a partir de una 
serie de piezas, las cuales corresponden a 
las partes del organismo que intervienen en 
la enfermedad y se crean unos personajes 
que lo interpretan.

El objetivo principal del proyecto es empa-
tizar y elaborar una herramienta próxima 
al mundo infantil para crear un imaginario 
sencillo y didáctico, y de esta forma trans-
formar los tecnicismos científicos en una 
herramienta adecuada para los niños.

Finalmente, el enfoque metodológico, se ha 
basado en la revisión de artículos acadé-
micos, la consulta de proyectos de diseño 
basados en el ámbito sanitario y la partici-
pación en conferencias del sector sanitario. 
La investigación se ha complementado con 
un trabajo de campo basado en la percep-
ción de los niños para entender, conocer y 
generar nuevas estrategias didácticas para 
hacer frente la hemofilia.

The hemophilia is a sickness of genetic 
origin that impedes that the blood congeal  
suitably, fact that determines that the per-
sons that suffer it bleed more of the normal. 
The pathology can be slight, moderate or 
grave, at function of the percentage of the 
factor of deficient coagulation that there is 
at blood.

At the being a sickness that generally 
diagnoses  during the lactation or the first 
infancy, the tools that have to utilize to 
explain the situation at the kids have to be 
distinct of those that accustom  at utilizing 
at adults. Currently, the medical team are 
multidisciplinary and make use of all the 
tools and technologies of which have in 
full 21st century. The design has evidenced 
being a tool of big utility and efficacy at 
the sanitary field to explain the sickness so 
much at the kids and his family.

“Els Incansables” is born with the eager-
ness to improve the experience of the 
infants that suffer hemophilia. The project 
consists of the creation of a didactic game 
from a few pieces, which correspond at the 
parts of the organism that intervene at the 
sickness and create  some personages that 
interpret it.

The principal aim of the project is to empa-
thize and elaborate a new tool for the chil-
dish world to create an imaginary simple 
and didactic, and of this way transform the 
technicalities scientists at a suitable tool for 
the infants.

Finally, the methodological approach, has 
based at the review of academic articles, 
the query of projects of design based at the 
sanitary field and the turnout at conferen-
ces of the sanitary sector. The research has 
complemented  with a work of area based 
at the perception of the kids to understand, 
meet and generate new didactic strategies 
to face the hemophilia.

[CAT]

[ESP]

[ENG]

Abstract
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Infants.  
Joc. 
Personatges. 
Entendre. 
Hemofília. 
Comunicació 
sanitària.
Disseny social. 
Experiència usuari. 

[CAT]

Abstract | Paraules clau

Niños. Juego. Personages. 
Entender. Hemofília. 
Comunicación sanitaria. 
Diseño social. Experiencia 
Usuario. 

Palabras clave:[ESP]

Kids. Game. Personages. 
Understand.Hemophilia.  
Sanitary communication. 
Social design. User experience.

Key words:[ENG]
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1. Inici | Motivacions personals

Motivacions    
   personals
Sovint allò que no ens deixa dormir és allò que ens 
convida a reflexionar. Una pregunta realitzada al 
hospital ha fet despertar l’interès per abordar l’àmbit 
sanitari. L’escala del dolor és personal i subjectiva, 
però a dia d’avui segueix sent la pregunta en qüestió 
en un pacient ingressat a l’hospital, numerar el dolor 
del 1 al 10. 

L’inici del projecte ha reflexionat sobre com poder 
expressar el dolor d’una altra manera que l’estipulada.  
Tractant d’abstreure allò tant subjectiu en objectiu 
i que sigui entès per l’equip mèdic. Com un menor 
podria calibrar el seu dolor en una escala numèrica si 
un pacient amb una certa maduresa d’edat no pot res-
pondre amb certesa degut al seu estat simptomàtic. 

La inquietud per poder abordar noves maneres de comu-
nicació, usuari-doctor, dins l’àmbit sanitari han sigut el 
motor d’aquest projecte. Centrat en els menors, per 
ajudar a trobar noves eines de comunicació i sobretot 
d’acceptació. Fer al usuari  
més partícep i per poder acceptar i entendre la seva 
pròpia patologia. 

Les malalties minoritàries, concretament l’Hemofília 
han sigut la traça per desenvolupar el projecte.  
L’afany de poder ajudar a petits col·lectius dins l’àmbit 
sanitari ha permès centrar-se en les inquietuds 
i necessitats dels infants hemofílics. 

15
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Introducció
Els incansables neix amb l’afany de poder millorar 
l’experiència dels infants que pateixen hemofília.  
El projecte ha empatitzat i entès la importància 
d’elaborar una eina propera al món infantil per tal 
de crear un imaginari senzill i didàctic, i d’aquesta 
manera transformar els tecnicismes mèdics. Pretén 
millorar la convivència  
i el benestar dels infants amb hemofília, i d’aquesta 
manera puguin entendre-la, conviure-hi i fins i tot 
auxiliar-se.

Sovint, existeix un allunyament entre pacient i doctor,  
fruit d’una comunicació tècnica i complexa. 
A conseqüència d’aquest distanciament les persones  
amb malalties desconeixen gran part de la seva 
patologia, generant així inquietuds internes i falta de 
reconeixement de símptomes. Aquest allunyament, 
a més, fa que l’equip mèdic no rebi tota la informació 
que podria rebre per part del pacient -auto 
diagnòstic-, produint així una desinformació de l’estat 
simptomàtic de l’usuari. És per això, que és de gran 
importància que l’usuari conegui amb certesa els 
símptomes, causes, tractaments i procediments de la 
seva pròpia malaltia.

¿Com es podria millorar la relació 
 dels infants amb hemofília? 

¿Es poden transformar els tecnicismes 
mèdics, sovint complexos pels adults,  
en eines més senzilles i familiars pels 
nens i nenes?

En els darrers anys, gràcies a la incursió de les 
darreres innovacions tecnològiques juntament amb 
un nou enfocament multidisciplinari ha desencadenat 
una nova forma d’entendre i comprendre l’entorn 
assistencial desencadenant un nou paradigma pel 
que fa a les relacions entre els pacients i els actors del 
món sanitari.  
Tal com diuen Manuel Martínez Torán i Rafael Armero 
a Codiseño para mejorar la atención a los pacientes  
en el sistema de salud español , “En el contexto de 
las cuestiones sociales, se ha dicho que la visión de 
un tema desde la perspectiva del diseño sirve para 
superar la brecha entre el pensamiento deductivo y 
el inductivo (Martin, 2009). Al buscar activamente 
nuevas oportunidades, desafiar las explicaciones 
aceptadas e inferir nuevas posibilidades, pensar como 
diseñador puede ayudar a visualizar nuevas formas de 
abordar problemas bien establecidos”.  
D’aquesta forma, el disseny pot ser un benefici en 
l’entorn sanitari mitjançant les metodologies i eines 
pròpies de la professió.

Els propis especialistes dedicats a l’hemofília afirmen  
que un centre de tractament de l’hemofília ha 
de comptar amb un equip multidisciplinari que 
incorporés wun professional de cada disciplina per 
millorar el servei, tal com argumenta la Dr. Frederica 
Cassis a la Federació Mundial d’Hemofília l’any 2007.
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Preguntes
 d’investigació
Les següents preguntes són elaborades per abordar 
de la millor manera les inquietuds que es pretenen 
resoldre amb el projecte;

Pot el disseny abordar des d’una nova perspectiva i 
metodologia el sector sanitari? Com la millora de la 
comunicació ajuda a l’estat d’ànim del pacient i per 
tant del seu benestar? Els conceptes mèdics, sovint, 
són complexes pels adults; es podria, mitjançant el 
disseny, crear un llenguatge més divertit i fàcil pels  
infants? Per tal que, els menuts puguin entendre i 
alhora expressar millor les emocions i símptomes en 
vers l’Hemofília? Pot acabar sent un benefici mutu 
entre el sector sanitari i l’usuari?

Es parteix de la hipòtesi en què dos sectors totalment 
diferents com són el disseny i la medicina podrien 
fusionar-se per tal d’aconseguir una millora del benes-
tar de les persones. Tradicionalment, l’actuació del 
disseny s’ha centrat en l’àmbit del producte i gràfic, 
entre altres aspectes més tangibles. Tot i això, a me-
sura que la disciplina s’ha anat expandint en els últims 
vint anys, ha anat abordant qüestions socials dins d’un 
context de serveis. Moltes vegades s’han creat siste-
mes de serveis per ajudar a persones i la societat en 
lloc d’obtenir guanys comercials. (Parker, 2010).

Cada vegada existeixen més projectes i propostes del 
sector sanitari, tal i com s’indica a Inmaterial 08, on 
s’incorporen noves mirades, eines i metodologies per 
realitzar un benefici i apropament al pacient.  
Ens trobem en un canvi on hi ha un fort creixement de 
propostes d’acostament d’altres professions i meto-
dologies a la Salut per aportar nous valors i millores 
al món assistencial. En el context de les qüestions 
socials, la visió d’un tema des de la perspectiva del 
disseny serveix per superar el distanciament entre el 
pensament deductiu i inductiu. (Martin, 2009).

18 19

Per tant, ens trobem un cadena de nous paradigmes 
que desencadena una millor comunicació entre usuari 
i doctor. Una millora en la comunicació pot beneficiar 
l’estat d’ànim del pacient i per tant millorar la seva 
salut i en conseqüència reduir l’estada hospitalària.  
En tant que, un nen pot entendre la seva patologia pot 
ajudar a saber analitzar millor la seva simptomatolo-
gia i per tant entendre’s millor. Aquest projecte tracta 
de donar una resposta a les necessitats dels infants 
materialitzant uns personatges de ficció infantils amb 
l’objectiu final d’apropar una patologia complexa com 
és l’hemofília a la comprensió d’un menor.

“El apoyo psicosocial en el entorno 
médico ayuda a las personas a lograr 
una comprensión personal de la 
hemofilia. Los profesionales de la 
salud ofrecen apoyo psicosocial al 
ayudar a los pacientes y sus familiares 
a desarrollar estrategias para 
enfrentar los retos físicos, mentales, 
emocionales y sociales relacionados 
con el padecimiento de un trastorno 
de la coagulación. Este apoyo incluye 
proporcionar información, asesoría 
individual y familiar, recursos,  
y referencias a servicios comunitarios.
El objetivo final es habilitar a las 
personas afectadas por la hemofilia 
y otros trastornos de la coagulación 
para que puedan controlar sus 
circunstancias y retos de manera 
autónoma.” (F.R.M.Y, Cassis, 2007).

1. Inici | Preguntes d’investigació
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Objectius

El principal objectiu del projecte és millorar la relació 
dels infants amb l’hemofília, com poder entendre-la, 
conviure-hi i auxiliar-se. Ja que com argumenta la 
Federació Mundial d’Hemofília a Atención Psicosocial 
para persones con hemofília (2007) un trastorn de la 
coagulació és un patiment crònic que imposa limita-
cions, però que també pot representar l’oportunitat 
de generar canvis positius a través de l’aprenentatge 
i l’autoconsciència. La millora i el benestar de l’usuari 
són la finalitat del projecte de recerca i d’aquesta ma-
nera l’aprenentatge i l’autoconeixement de la patolo-
gia.

Per la creació dels Incansables s’ha realitzat una re-
cerca per conèixer i determinar les necessitats dels 
infants en vers l’hemofília. Les diverses línies d’investi-
gació han mostrat la realitat de l’allunyament del món 
científic i sanitari de l’infantil. Mitjançant tallers par-
ticipatius, amb infants d’entre cinc i dotze anys, s’ha 
visualitzat el grau de coneixement de l’hemofília. Els 
resultats, han mostrat la necessitat de crear una eina 
comunicativa i un llenguatge més senzill, divertit i fàcil 
pels infants.

La finalitat del projecte és crear una traducció del 
llenguatge complex mèdic en un més adequat pels 
nens i nenes. Per tant, d’establir unes dinàmiques i 
interaccions de comunicació senzilles i empàtiques 
en la que l’infant es pugui sentir a gust per tal que fer 
més fàcil la convivència amb la seva patologia. Establir 
noves mirades per trencar amb el prèviament esta-
blert i buscar noves vies d’abordatge en el món sanita-
ri. D’aquesta manera, es pretén fer d’un coneixement 
complex un joc infantil amb interaccions i dinàmiques 
per entendre i autogestionar l’hemofília.

20 21
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Malalties
 minoritàries
Les malalties minoritàries (MM), també anomenades 
rares, són un grup molt nombrós integrat per més de 
7.000 condicions clíniques que tenen una baixa pre-
valença en la població. Poden afectar en conjunt a un 
5-7% de la població general: s’estimen uns 30 milions 
d’afectats a la Unió Europea, uns 3 milions a l’Estat es-
panyol, i entre 300.000 i 400.000 a Catalunya (Canal 
Salut Gencat).

24 25

“Todas ellas comparten una  
problemática común independien-
temente de su lugar de residencia: 
espera de años para acceder a un 
diagnostico y dificultades para 
recibir un tratamiento efectivo”.
(FEDER, 2019).

Les malalties minoritàries són aquelles que a causa 
del seu caràcter crònic i discapacitat presenten una 
prevalença tan baixa que requereixen esforços espe-
cials i combinats dirigits a prevenir la morbiditat, la 
mortalitat primerenca o la reducció de la qualitat de 
vida i potencial socioeconòmic de les persones que 
les pateixen. Les malalties minoritàries són entitats 
clíniques molt heterogènies, ja que requereixen un 
abordatge multidisciplinari (sanitaris, sociosanitaris, 
socials, educatius i de reinserció laboral). És per això 
que Juan Carrión, President de FEDER menciona 
“Ningún país por si solo puede abordar las enferme-
dades raras”.

Hemofília

D’acord amb la Federació Mundial d’Hemofília, l’hemofília 
és una malaltia hereditària lligada al cromosoma X, per tant 
pot ser transportada per les dones en el cromosoma X (por-
tadores) i desenvolupada en un home. Això és a causa de la 
dotació de dos cromosomes X (XX) en les dones  
i una dotació de cromosoma (XY) en els homes. Les dones 
en posseir dos cromosomes X si el gen del factor VIII o IX és 
deficitari en un dels dos cromosomes, el gen de l’altre cro-
mosoma X podrà compensar i produir prou factor  
de coagulació. 

És per això, que els homes en tenir un únic cromosoma X,  
si en aquest no es produeix prou factor no es pot compensar 
i per això existeixen més homes hemofílics. Les dones poden 
ser portadores del gen defectuós de factor, i els seus fills tin-
dran el 50% de probabilitats de ser hemofílics i les filles un 
50% de ser portadores. Totes les filles de pares hemofílics 
són portadors, una dona serà hemofílica si la mare és por-
tadora i el pare hemofílic. És una malaltia minoritària, ja que 
afecta 1 de cada 10.000 naixements.

“Segons l’enquesta Global Anual 
de la Federació Mundial de 
l’Hemofília, en els països europeus 
prop del 27% de les persones 
pateixen hemofília són menors  
de 18 anys. En el nostre país,  
de les 3000 persones malaltes,  
810 són menors”. (El Médico 
Interactivo, 2019). 
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Origen

Fa molts anys, com s’explica a Hemophilia, von Willebrand 
Disease, es va observar que algunes persones sagnaven de 
manera diversa, però els doctors tenien poc coneixement 
sobre com funcionava la coagulació. No va ser fins poc 
abans de la Segona Guerra Mundial II que es va detectar que 
l’hemofília A era causada per un trastorn en una proteïna 
de la sang, a la qual la van nomenar Factor VIII. L’any 
1950 es van reconèixer dotze factors sanguinis. Per evitar 
confusions, l’any 1961, cada factor van ser nomenats amb 
números romans.

Declaracions del documental “La Pròpia Vida, Diferents 
visions sobre l’hemofília” de l’Associació Catalana 
d’Hemofília (2015), visualitzen la roda de prensa de la Ma 
Angeles Amador (n.d), Ministra de Sanitat i Consum. Les 
seves paraules dirigides a l’Associació Catalana d’Hemofília 
van ser commovedores;

La recerca de l’hemofília ha avançat considerablement. Prop 
del 1900, els investigadors científics van aconseguir que la 
sang humana es pogués dividir en tres grups sanguinis. Com 
a conseqüència es va millorar la manipulació de la sang, i 
per tant, les transfusions. L’any 1930, es va desenvolupar la 
primera separació de sang dels seus compostos importants, 
el plasma i els glòbuls vermells. (Hemophilia, von Willebrand 
Disease, 2020).

26 27

“Los hemofílicos fueron contagiados 
del SIDA por las transfusiones y  
derivados que recibían de la  
seguridad social hasta mediados de 
los años 80. Durante mucho tiempo 
los laboratorios y la administración 
sanitaria no tuvieron a su alcance los 
medios para detectar el virus de los 
productos que subministraban a los 
pacientes”. (Informe Semanal,  
televisión Española, n.d)

“Y sobretodo hay que recordar siem-
pre que detrás de una persona con 
una enfermedad hay un ser un huma-
no necesitado, no solo de asistencia 
sanitaria sino de muchas cosas más. 
En la medida en que esta fundación 
contribuye de manera decisiva a 
proporcionar todas esas cosas quie-
ro reiterarle, mi reconocimiento, mi 
admiración y el deseo de que siga 
trabajando. Por qué todos nos benefi-
ciamos de su trabajo. Muchas gracias 
y enhorabuena”. 

01

02

-
01 -02
La Pròpia Vida 
Aedo Social Films
2015



El
s 

In
ca

ns
ab

le
s

2. Marc teòric | Hemorràgia

Hemorràgia

L’hemorràgia és la pèrdua de sang que les persones amb  
hemofília i trastorns de coagulació pateixen sovint per la 
falta del factor de coagulació en sang). Aquesta pot ser de 
dues maneres: (Fedhemo, 2020).

Interna: No sempre són visibles, ja que es produeixen a 
l’interior de les articulacions i de la musculatura (turmells, 
colzes, genolls, psoes, quàdriceps...) Tenen més freqüència 
que les hemorràgies externes. 
Externa: Es produeix a través d’una ferida o en un l’orifici 
natural del cos (boca, orelles, nas...). 

En el cas d’haver sagnat diverses vegades en una mateixa 
articulació, aquesta pot provocar dolor i fer-se malbé.  
A més, la repetició d’hemorràgies pot causar problemes de 
salut com l’artritis. Aquesta, pot provocar dificultat per 
realitzar activitats diàries així com caminar. Generalment, 
les mans no queden afectades en l’hemofília (a diferència 
del que sol ser amb l’artritis).
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Diagnòstic

D’acord amb la Federació Espanyola d’hemofília, el 
diagnòstic de l’hemofília es basa en els antecedents 
familiars, la història clínica i un examen físic. El 
diagnòstic de l’hemofília es realitza mitjançant una 
mostra de sang, on es mesura el grau d’activitat del 
factor de coagulació VIII i IX.

Les anàlisis inclouen diferents parts; primer 
l’hemograma (CSC) per comprovar els glòbuls 
vermells i blancs de la sang, les cèl·lules de 
coagulació en sang (plaquetes) i a vegades els glòbuls 
vermells joves (reticulòcits). També inclou l’anàlisi 
d’hemoglobina i hematòcrit. Els factors de coagulació 
per verificar els nivells de coagulació en sang. També, 
el temps de sagnat per comprovar la velocitat en 
la qual es formen els coàguls sanguinis. Per últim, 
proves genètiques i d’ADN per comprovar si hi ha 
gens anormals en l’organisme. Com es mostra en la 
Taula 1, la quantitat de factor deficitari de factor VIII  
o IX en sang, estableix diferents graus de severitat.

Les manifestacions hemorràgiques estan relacionades 
a la gravetat de l’hemofília. Les diverses tipologies de 
la malaltia es classifiquen en les següents. (Fedhemo. 
2020)

Hemifília lleu: Persones amb hemofília lleu, general-
ment únicament pateixen hemorràgies a conseqüèn-
cia de cirurgies o lesions greus. Es pot donar el cas 
que mai desenvolupin un problema amb el sagnat. 

Hemofília moderada: Presenten hemorràgies en poca 
freqüència, al voltant d’un cop al mes. Poden sagnar 
durant un període prolongat posteriorment d’una ci-
rurgia, una lesió o procediments odontològics.  
Poc sovint sagnen sense un motiu procedent.

Hemofília severa: Sovint pateixen hemorràgies  
en la musculatura o articulacions. El sagnat pot  
donar-se un o dues vegades a la setmana i l’hemorrà-
gia és espontània, no existeix una causa procedent.  
No hi ha un tractament preventiu. 

Portadores: Poden fer-se proves prèviament al  
naixement del nadó. El diagnòstic prenatal pot  
realitzar-se entre la setmana novena i l’onzena  
de l’embaràs a partir  d’una mostra del vell coriònic  
d’una mostra de sang fetal en una etapa posterior  
(divuit setmanes o més d’embaràs). 

Nivell Parcentatge 
d’activitat 

normal de factor en 
la sang

Número d’unitats
 interacionals (UI) per 

mil·límetre (ml) de sang entera

Rang normal 50-150% 0.50-1.5 IU

Hemofília lleu 5-40% 0.05-0.40 IU

Hemofília moderada 1-5% 0.01-0.05 IU

Hemofília severa <1% <0.01

-
Taula 1. Síntomas y Diagnóstico (Federación Española Hemofília, 2020)
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Tipus 
  d’hemofília

Símptomes

A causa dels factors deficitaris de l’hemofília, exis-
teixen tres tipus d’hemofília l’A, la B i la C.   
Tal i com s’expos a Tipos de Hemofília de Roche Pa-
cientes (2020) en funció del dèficit de factor de coa-
gulació en l’organisme es determinarà la tipologia.

Hemofília A: (80% de casos). La falta de factor VIII, 
anomenat també factor antihemofílic A desenvolupa 
l’hemofília A. La falta d’aquest factor fa que les pla-
quetes no es puguin apilonar i adherir-se a les parets 
dels vasos sanguinis per realitzar la coagulació de la 
sang. L’hemofília A està lligada al cromosoma X, pel 
que és una malaltia hereditària lligada al sexe, és per 
això que la pateixen més homes. És la més comuna de 
tots els tipus, sent així gairebé set vegades més comú 
que l’hemofília B. 

Hemofília B: (20-40% de casos). La falta de factor IX, 
ja que l’organisme no produeix suficient, fa que no 
es pugui coagular bé i per tant no es pot controlar el 
sagnat. 

Hemofília C: (1% de casos). És la menys freqüent 
de totes, ja que està lligada al cromosoma quatre. 
Aquesta és heretada de forma autosòmica recessiva, 
han d’haver-hi dues còpies del gen anormal perquè  
es desenvolupi l’hemofília C, per això és tan poc 
comú però en canvi la poden patir el mateix nombre 
de dones que d’homes. 

El principal símptoma que pateixen les persones amb 
hemofília són els blaus, aquests, sorgeixen per acci-
dents. Poden acumular sang sota la pell a causa de la 
inflamació, l’anomenat hematoma. És per aquesta raó 
que els nens obtenen el diagnòstic al voltant dels 12 
a 18 mesos d’edat, ja que els nens estan molt actius 
i sorgeixen els blaus. Un altre símptoma és el sagnat 
fàcilment, existeix una gran tendència en sagnar pel 
nas, la boca i les genives amb lesions lleus. 

Una de les complicacions comunes de l’hemofília és 
l’hemorràgia en una articulació, anomenat hemar-
trosis. Pot causar dolor, immobilitat i deformitat si no 
es tracta. Aquestes hemorràgies poden derivar a una 
artritis crònica i dolorosa, deformitat i paràlisis si es 
desenvolupen sovint. Un altre símptoma és l’hemo-
rràgia en la musculatura, aquesta causa inflamació, 
dolor, rigidesa muscular i envermelliment. En canvi 
l’hemorràgia articular causa formigueig, inflamació i 
inclús un dolor crònic si aquestes són freqüents. 

Es pot donar un sagnat en el cervell ocasionat per una 
lesió espontània, aquesta és la causa més comuna 
de morts en nens amb hemofília i la complicació més 
greu. Aquest sagnat es pot desenvolupar amb tan 
sols un petit cop al cap o una caiguda. A més, peti-
tes hemorràgies en el cervell poden causar ceguera, 
discapacitat intel·lectual i dèficits neurològics. És im-
prescindible la seva detecció i tractament per evitar 
la mort. Altres fonts d’hemorràgies i per tant d’hemo-
fília, són l’aparença de sang en l’orina o en la femta. 
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Dolor

Les persones que pateixen hemofília poden patir el 
dolor causat per complicacions de la mateixa malal-
tia a través de sagnats musculars o articulars.  
El dolor pot ser puntual o pot ser constant. 
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Es poden donar casos on les repetides lesions en 
una articulació amb efectes inflamatoris i oxidants 
de l’hemoglobina apareix l’artropatia hemofílica. 
El dolor agut, la inflamació i la disminució del rang 
de moció són els efectes inicials. Aquests pacients 
experimenten més discapacitat i morbiditat que la 
població general. 

La prevenció màxima del dolor és evitar els sagnats, 
és per això, que es recomana una dieta saludable, 
l’exercici físic i una bona recuperació i descans. 
També s’ha de mantenir els controls mèdics a través 
d’exàmens periòdics i visites constants amb els doc-
tors i doctores. 

“Les preocupacions dels pacients 
són el dolor, la discapacitat i la dis-
minució de la qualitat de vida a llarg 
termini”. (El niño con hemofília y su 
familia. Una historia diferente, 2010).

El tractament amb factor disminueix el dolor en cas 
d’episodis de sagnat. El dolor anirà reduint gradual-
ment segons vagi reduint la pressió del trastorn de 
coagulació. El fet d’alleugerar o reduir el dolor no 
significa que s’hagi aturat el sagnat. És per això, des 
de la Federació Espanyola d’Hemofília informen que 
teràpies poden disminuir el dolor però mai poden ser 
substituïdes pels tractaments, sinó que s’ha d’acon-
seguir una combinació d’aquests. A continuació es 
mostren les diverses teràpies per controlar el dolor. 

Teràpia no farmacològica: Per disminuir el dolor 
 a l’identificar sagnat en alguna articulació o muscula-
tura es recomana seguir el mètode RICE que tal com 
les sigles indiquen tracten el Rest (Descans),  
Ice (Gel), Compression (Compressió) i Elevation (Ele-
vació). 

Teràpia física: Generalment s’usa conjuntament amb 
els medicaments pel dolor. Alguns dels mètodes 
d’aquesta teràpia són l’exercici, així com la teràpia 
aquàtica, l’ús de dispositius ortopèdics com entaule-
llats o abraçadors. Tal vegada que el terapeuta físic 
t’ensenyarà tècniques de relaxació i retroacció biolò-
gica (biofeedback). 

Tractament farmacològic pel dolor: Els medica-
ments pel dolor han d‘utilitzar-se com a últim recurs. 
No són recomanables per aquells pacients que pa-
teixen el dolor diàriament, sinó que han de ser utilit-
zats per aquells dolors aguts i de curta durada. Els 
pacients amb hemofília utilitzen una gran varietat de 
tractaments, aquests poden formar part d’un pro-
grama d’atenció progressiva per etapes: anestèsics 
tòpics, analgèsics suaus fins a opioides. 

Cirurgia: Com a últim recurs, juntament amb l’apro-
vació del doctor, la cirurgia pot ser l’únic recurs per 
disminuir el dolor. Alguna de les cirurgies que s’utilit-
zen per disminuir el dolor són: sinovectomia, canvi de 
conjuntura o artròdesis. 
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Tractament

El tractament, segons la Federació Espanyola  
d’Hemofília, consisteix a aportar a la sang el factor 
de coagulació del que és deficitari. Mitjançant injec-
cions per via intravenosa a l’organisme del factor en  
qüestió. La quantitat de factor (medicació) i la fre-
qüència varia en cada persona, adaptant-se a les 
necessitats del grau de severitat, tipus d’hemorràgia 
i localització. 

El tractament varia segons la funció del factor en 
sang i de la severitat de la malaltia. És per això, que 
aquest s’adaptarà a la persona en la mesura del pos-
sible. Les opcions del tractament (Fedhemo, 2020):

Concentrats de factor de coagulació: Estan dife-
renciats segons la font biològica de la seva obtenció; 
productes derivats del plasma i poden ser fabricats 
a través de la sang humana (Hemoderivats o plasmà-
tics) i productes recombinants: s’utilitzen cèl·lules 
genèticament dissenyades que aporten el gen de 
factor humà.

Crioprecipitat: És el derivat de la sang i conté una 
concentració de factor VIII moderada. Eficaç per 
hemorràgies articulars i musculars. El seu emmagat-
zematge és complicat.
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“El propio afectado puede aplicarse 
el tratamiento (factor) previas 
indicaciones del facultativo. 
Regulado por la Resolución del 28 de 
Abril de 1982 de la Subsecretaría de 
Sanidad (BOE 02/06/1982, núm.131). 
La edad recomendada de inicio del 
aprendizaje del autotratamiento 
es a partir de los 8 años de edad”. 
(Fedhemo, 2020).

Plasma fresc congelat (PFC): Format únicament per 
les proteïnes sanguines i els factors de coagulació, 
s’eliminen els glòbuls vermells. És menys eficaç que el 
crioprecipitat pel tractament d’hemofília A, ja que el 
factor VIII està menys concentrat. Per la seva eficàcia 
s’hi ha de transfondre grans volums de plasma, des-
encadenant una sobrecarrega circulatòria. 

Desmopresina (DDAVP): Per l’hemofília A lleu es pot 
utilitzar una hormona sintètica que estimula la allibe-
ració del factor VIII. S’aplica per sagnats menors.
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Riscos  
  i dificultats
Els riscos i dificultats dels trastorns de coagulació 
són el sagnat en les articulacions i els músculs, la 
inflamació del revestiment de l’articulació (Fedhemo, 
2020). També ho són els problemes articulars a 
llarg termini que poden convertir-se en artritis. 
Eixamplament del múscul i de l’ós semblants a tumors 
molt greus. Un gran risc és el desenvolupament 
d’anticossos del mateix organisme contra els factors 
de coagulació. Es poden donar casos d’infeccions a 
través de transfusions de sang (VIH i hepatitis B i C).  
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“Se conoce que la hemofilia afecta 
1 de cada 5 mil niños de sexo 
masculino, se desconoce la cifra 
exacta de enfermos de hemofilia a 
nivel del mundo, sin embargo se ha 
evidenciado más de 2000 personas 
muertas por este trastorno de la 
coagulación de sanguínea”.  
(Loor, C., Gabriela, V., Salazar, M., 
Javier, C., 2017).
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Fases  
 i ètapes
En el llibre El niño con hemofília y su família. Una 
historia diferente consta que en un principi el nen no 
sembla interessar-li l’hemofília. Fins una determinada 
edat el nen percep la seva patologia com una realitat 
única i que és compartida amb la resta de nens, tots 
tenen hemofília. 

A partir de la maduresa del infant, començarà a en-
tendre que el món no és igual per tothom i per tant 
no existeix una única realitat. Veuran com no tots 
els humans som iguals, que existeixen diferències. 
El fet d’assumir aquest gran canvi serà la possibilitat 
del nen de prendre consciència de les diferències: 
la sexualitat, les particularitats de cada nen i la seva 
condició com a hemofílic. 

És en aquesta etapa quan el nen entendrà que la seva 
realitat és diferent de la de majoria dels seus compan-
ys i s’inicia una única pregunta: Per què jo? 

La primera etapa és el diagnòstic, els primers anys 
del nen amb hemofília vénen condicionats pel  
diagnòstic. Es crea una relació obligada amb l’hos-
pital. Tota la família gira al voltant d’aquesta circum-
stància i inclús es prenen decisions econòmiques per 
entendre millor al nen en aquests moments. 

És comú que en aquesta etapa hi hagi malestar gene-
ral i tensions fins que totes les qüestions no queden 
resoltes. Aquest període pot ser molt llarg i dur per la 
família. 
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“Cuando un hijo en edad pediátrica 
es afectado con un diagnóstico de 
este tipo, la familia  es  la  primera  
red  de  apoyo  social  y  la  que  
ejerce  una  función  protectora 
(Ledón, 2011; Reyes, Garrido, Torres, 
Ortega, 2010). La enfermedad del 
niño es siempre un problema familiar 
y su calidad de vida está íntimamente 
relacionada con el apoyo que recibe”. 

“Los  padres  responderán  no  solo  
en  función  de  la  enfermedad  y  del 
tratamiento del niño, sino también 
según sus propios sentimientos 
y problemas personales, lo que 
significa que tanto las reacciones  
del niño enfermo como la de sus 
padres son interdependientes”.  
(Grau y Fernández, 2010).

Però, sobretot el nen patirà els pitjors moments de 
l’hemofília, ja que apareixen els primers símptomes: 
dolor, malestar, inquietuds, inici d’un nou tractament; 
conèixer una nova realitat. L’etapa es podria resumir 
amb molta càrrega emocional, fruit del desconeixe-
ment de la patologia. És per aquesta raó, que molts 
cops els pares assisteixen innecessàriament a l’hos-
pital, perquè tot el servei sanitari els hi donarà un 
afecte de seguretat i apaivagador. Podem veure com 
el primer contacte de la patologia pot ser el desco-
neixement total com mostra el Francisco, pare d’un 
nen amb hemofília de 4 anys.

“Cuando el médico nos dijo que 
la hemofilia era un trastorno de la 
coagulación de la sangre, pensamos 
que era fácil de resolver. ¡Le pedimos 
que le cambiara de inmediato toda 
la sangre a Ángel! Por supuesto, nos 
llevó un tiempo comprender que 
se trata de un trastorno genético”.
(Kelley, L. Narváez, A., 2006 ). 
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“Es importante un adecuado 
desarrollo cognitivo de los niños 
en la escuela que contribuya en el 
desarrollo de habilidades sociales 
a través de las relaciones con sus 
compañeros de clase. Así mismo 
en el desarrollo del auto-concepto 
(concienciación y aceptación de 
la enfermedad). Un ambiente de 
apoyo en el cual el alumno desarrolle 
confianza en sí mismo y autoestima. 
(Fedhemo, 2020).

La segona etapa és donada per la confiança 
i l’estabilitat. En aquesta el nen es troba controlat,  
el tractament funciona i tots els dolors i símptomes 
han disminuït. La família ja entén el que li passa  
al seu fill i per tant l’estat emocional de la família  
s’estabilitza i es tranquil·litza. 

A partir d’un tractament els nens amb hemofília 
poden tindre una vida relativament sana i amb espe-
rança de vida normal (Grau y Fernández, 2010). És a 
dir, hauran de tindre més cura de les seves accions 
per tal d’evitar possibles riscos. Hauran d’evitar els 
esports de contacte en el qual un company pugui 
causar una ferida, evitar el futbol, beisbol, bàsquet, 
rugbi, lluita, motocròs, exercicis amb pes, hoquei i 
esquí.

Quan es presenti una hemorràgia s’ha de tractar 
abans de les dues hores. Si es desconeix l’inici del 
sagnat, s’ha d’aplicar el tractament de factors de coa-
gulació. En el cas de necessitar una cirurgia s’haurà 
d’implementar mesures específiques; infusions de 
factor durant i després del procediment. 

És important mantenir una correcta higiene dental 
adequada per prevenir possibles problemes. Les 
injeccions de vacunes s’hauran de realitzar sota la pell 
per evitar el contacte amb el múscul i el seu posterior 
sagnat. S’ha d’evitar usar l’aspirina i altres medica-
ments antiinflamatoris no esteroides.

En quant a la consulta mèdica, es recomana revisar i 
escriure les qüestions i inquietuds que es vol consul-
ta amb l’equip sanitari. Preguntar tot el que no s’ha 
entès, nous tractaments, efectes de la medicació, 
dubtes personals, etc. És molt important, saber com 
contactar amb el doctor o secretaria, fora d’horaris 
establerts de visita, per si succeeix alguna dificultat 
amb la patologia.

L’etapa final en la qual es vol arribar en qualsevol 
patologia és la de la comprensió i convivència. En 
aquesta, l’hemofílic es troba totalment estable, amb 
maduresa i experiència amb la patologia han fet que 
aparegui la convivència. En el llibre La crianza con 
hemofilia en América Latina es mostra la declaració 
d’una mare amb un infant hemofílic:

“Lo importante al criar a un niño con 
hemofilia es: disfrutar de cada mo-
mento; ocuparnos sólo de las cosas 
importantes; reconocer que la vida 
es frágil; levantarse de las caídas; 
defender nuestros derechos; ver la 
vida... a través de los ojos de los ni-
ños que sufren; darnos cuenta de que 
lo mejor que nos podría haber pasado 
es tener un hijo con hemofilia”.  
(M. Belén, (2006). 

“La responsabilidad con la que es la 
persona asume su rol de cuidador 
influirá de gran manera en el desen-
volvimiento o del niño con hemofilia, 
ya sea, de frente al tratamiento o en 
la vida diaria”. (Loor, C., Gabriela, V., 
Salazar, M. and Javier, C., 2017).

Convivència 
 i consells
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L’aparell circulatori s’encarrega de portar la sang per 
tot el cos. Com explica Patricia Folgueras a l’Apare-
ll Circulatori, aquest està format pel cor i els vasos 
sanguinis. La funció del cor és impulsar la sang pels 
vasos sanguinis. La sang és un líquid vermellós que 
circula per l’interior dels vasos sanguinis que recorren 
per tot el nostre organisme. En el nostre cos tenim 
aproximadament cinc litres de sang. La sang té com 
a funció transportar substàncies per tot l’organisme i 
protegir el cos de malalties. La sang està formada per 
un líquid anomenat plasma i cèl·lules sanguínies que 
suren en el plasma. Les cèl·lules sanguínies són: els 
glòbuls vermells, glòbuls blancs i les plaquetes.

Les següents definicions del sistema circulatori per-
tanyen a vàries fonts d’informació per tal d’aconseguir 
una bona comprensió del concepte. Tant la Patricia 
Folgueras, com l’Irene García i els diversos Portals 
Webs d’Xtec han sigut necessaris per poder fer una 
fusió dels conceptes principals. Quan es presenti una 
hemorràgia s’ha de tractar abans de les dues hores.  
Si es desconeix l’inici del sagnat, s’ha d’aplicar el 
tractament de factors de coagulació. En el cas de ne-
cessitar una cirurgia s’haurà d’implementar mesures 
específiques; infusions de factor durant i després del 
procediment.

Aparell 
 circulatòri

Plasma
És la part líquida de la sang i és molt ric en proteïnes, 
la més important és l’albúmina, els factors de coagu-
lació i les immunoglobulines. Transporta substàncies 
nutritives i també residuals. És obtingut per centrifu-
gació de la sang, és sang completa sense cèl·lules i 
conté H2O, proteïnes i altres soluts.

Teixit capil·lar o sanguini
El teixit sanguini es troba distribuït a través de tot 
l’organisme. Està compost per cèl·lules i una matriu 
líquida. Una funció és el transport d’oxigen de les 
vies respiratòries cap a les cèl·lules, i el seu retorn de 
diòxid de carboni. Distribueix nutrients i hormones 
per tot l’organisme. També protegeix davant d’ele-
ments estranys (glòbuls blancs) i la coagulació (pla-
quetes i factors). Un altre objectiu és la regulació del 
pH, temperatura, pressió osmòtica de l’organisme 
mitjançant el procés d’homeòstasis. 

Glòbuls Vermells
Els glòbuls vermells, també anomenats hematies o 
eritròcits, s’encarreguen de transportar l’oxigen dels 
pulmons als teixits l’organisme. De tornada els glòbuls 
vermells transporten el diòxid de carboni dels teixits 
cap als pulmons per la seva posterior expulsió. També 
ajuden en la digestió i l’absorció dels lípids a l’intestí. 

Els glòbuls vermells, produïdes a la medul·la òssia, 
són les cèl·lules més nombroses de la sang i tenen 
una forma bicòncava que permeten tindre una gran 
superfície amb relació al seu volum. La proteïna que 
es troba en el seu interior és l’hemoglobina, on a 
través del ferro permet lligar l’oxigen i transportar-lo. 
L’hemoglobina és de color vermell i per això donen 
color als glòbuls. Tenen aproximadament un temps de 
vida de cent vint dies.
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Glòbuls Blancs
Els glòbuls blancs, anomenats també leucòcits, s’en-
carreguen de defensar el cos contra les possibles in-
feccions i les substàncies externes que s’introdueixen 
en l’organisme (bacteris, virus, paràsits i fongs). És 
imprescindible una gran quantitat de glòbuls blancs 
per donar la resposta a possibles microorganismes 
externs benignes. 

Cada glòbul blanc està format a partir de les cèl·lu-
les precursores (cèl·lules mare) a la medul·la òssia. 
Aquests, maduren fins a convertir-se en un dels cinc 
tipus principals de glòbuls blancs: neutròfils, limfò-
cits, monòcits, eosinòfils i els basòfils. Tots aquests, 
tenen diferents mides i formes per realitzar la seva 
funció, un organisme produeix aproximadament 
100.000 milions de glòbuls blancs al dia. 

Plaquetes
Les plaquetes, anomenades també trombòcits, són 
fragments cel·lulars que fan possible la coagulació de 
la sang quan es produeix una ruptura de la paret d’un 
vas sanguini. Formen un “tap plaquetari” per impe-
dir el sagnat al lloc de la lesió o ruptura, intervenen 
diverses substàncies per ajudar a cicatritzar les feri-
des i blaus. No són considerades cèl·lules ja que, no 
tenen nucli. Tenen forma de disc i són de mida petita, 
la seva vida és curta de 7-10 dies. 

Cadena de coagulació 
L’hemofília és causada per una alteració en els gens 
F8 o F9 que produeix un factor VIII (FVIII) i el factor IX 
(FIX) de la coagulació, es tracta d’una malaltia pro-
duïda per la deficiència d’un d’aquests factors en el 
sistema de coagulació. 

El sistema de coagulació funciona a través de 13 
factors coagulants (Factor I, Factor II, Factor III...) que 
conjuntament realitzen la “cascada de coagulació”. Si 
un d’aquests factors de coagulació no funciona ade-

quadament, la cascada queda interrompuda amb el 
desencadenament d’un coàgul que produirà el sag-
nat. A conseqüència d’aquesta interrupció en la cas-
cada de coagulació les lesions i ferides sagnen durant 
més temps de l’establert, podent produir hemorràgies 
internes i externes. Per tant, la sang no es coagula, ja 
que no tenen suficient factor de coagulació en sang. 

 Factor VIII
Factor VIII, anomenat també antihemofílic A (factor 
von Willebrand), ajuda que les plaquetes s’apiloni i 
s’adhereixin a les parets dels vasos sanguinis per la 
coagulació de la sang. És per això, que la mancança 
d’aquest factor produeix l’hemofília A. 

 Factor IX
La falta de factor IX de coagulació en sang causa 
l’hemofília B, malaltia hereditària recessiva lligada al 
cromosoma X. És per això que la falta del factor IX 
fa que les plaquetes no es puguin adherir bé al teixit 
capil·lar i per tant, no es pugui aturar el sagnat. 

-
Esquema Tap Plaquetari
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Disseny 
 i salut
En l’actualitat podem trobar vàries actuacions del dis-
seny en l’àmbit sanitari per la seva millora del benes-
tar social. Diverses accions que han creat un apropa-
ment del món de la medicina a l’usuari. 
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“A nivell general, la gran majoria d’és-
sers humans està familiaritzada amb 
la creu que internacionalment iden-
tifica una farmàcia. Les campanyes 
de conscienciació de salut pública, o 
de prevenció de VIH / SIDA o antita-
bac, la senyalització en els hospitals, 
els prospectes dels medicaments, 
les il·lustracions científiques del cos 
humà, són alguns exemples de la 
incidència de el disseny en la salut”. 
(Bau News, 2020).

S’explorarà les experiències i metodologies inte-
ressades en el mateix objectiu del projecte; serveis 
orientats per millorar la relació del pacient amb la 
seva patologia. A partir d’aquesta avaluació es pretén 
crear nous mètodes que facilitin la relació entre pro-
fessional i usuari. L’objectiu és mostrar els temes de 
major rellevància a través del disseny participatiu  
i de serveis de salut. A continuació, es detallen els  
casos més significatius i pròxims en l’àmbit de 
recerca d’aquest projecte.
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Casos d’estudi  
en l’àmbit sanitari

CAS: Gaps in Doctor-Patient Communication.
Autor: Barbara M. Korsch, Ethel K. Gozzi and Vida 
Francis. Pediatrics November 1968, 42 (5) 855-871. 
Published by American Academy of Pediatrics. 
Objectiu: S’ha avaluat a vuit-centes visites de pa-
cients a la clínica Walkin de l’Hospital dels Nens de 
Los Angeles mitjançant gravació de veu i posterior-
ment d’una entrevista de seguiment de la interacció 
entre metge-pacient. El 76% de les visites del pa-
cient ha suposat estar satisfet per part de la mare del 
pacient; un 24% va mostrar insatisfacció. S’ha trobat 
diverses barreres de comunicació entre el pediatre i 
la mare del pacient que contribueixen potencialment 
a la insatisfacció del pacient. S’ha descrit una man-
cança de calidesa i amabilitat per part del metge, 
no tenir en compte les inquietuds i expectatives del 
pacient per la visita mèdica, falta d’explicació sobre el 
diagnòstic, la causa de malaltia i ús de l’argot mèdic

CAS: Design Features of Graphs in Health Risk 
Communication: A Systematic Review.
Autor: Jessica S. Ancker, MPH, Yalini Senathirajah, 
Rita Kukafka, DrPH, MA Justin B. STarren, MD, PHD. 
Review paper, 2006.
Objectiu: El següent article descriu com la comunica-
ció mitjançant els grafismes ajuden a la comprensió 
dels riscs de saluts quantitatius. Dins l’equip d’inves-
tigadors s’ha examinat diferents parts de l’estudi de 
la comunicació; s’ha valorat l’efecte del disseny gràfic 
en el raonament quantitatiu, també els efectes sobre 
la conducta i les intencions de comportament i l’anàli-
si de la satisfacció dels pacients. S’ha comprovat com 
els espectadors i per tant usuaris, prefereixen assumir 
la informació a través del disseny per la seva simplici-
tat visual i la familiaritat, però no s’ha associat a què 
es puguin fer abstraccions precises dels grafismes. 
Molts dels estudis han mostrat que les interpreta-
cions dels pacients dels gràfics depenen d’una prèvia El
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experiència o coneixement educatiu sobre el tema 
en qüestió. Les indicacions potencialment útils per 
continuar la investigació han d’incloure interaccions 
amb un cert nivell educatiu per tindre la certesa de 
l’èxit comunicatiu. 

CAS: Institut per la Innovació i millora del Servei 
Nacional de Salut del Regne Unit (National Health 
Service, NHS).
Objectiu: En col·laboració amb investigadors acadè-
mics s’ha desenvolupat una eina de treball denominat 
“disseny basat en l’experiència” (EBD les sigles en 
anglès), que es basa en els mètodes establerts de 
millora de serveis dins del National Health Service 
(2004). El disseny basat en l’experiència, ha rebut 
reconeixements del mateix sistema sanitari i està 
sent promogut dins de l’organització. Hi formen part 
Bate y Robert (2007). Aquesta eina ha servit com a 
base posteriorment (2010) per millorar les fortaleses 
i debilitats per desenvolupar un mètode més especí-
fic conegut com a “user-centred healthcare design” 
(UCHD sigles en anglès).

CAS: Codiseño para mejorar la atención a los pa-
cientes en el sistema de salud español, partiendo de 
herraminetas de diseño de Servicios. 
Autors:  Manuel Martínez Torán i Rafael Armero
Objectiu: Tracta de plasmar els resultats de l’aplica-
ció d’eines de service design i com aquests poden 
orientar el repte de l’atenció del pacient del sistema 
sanitari espanyol. Participen grups interdisciplinaris 
de la salut així com; metges, infermers, fisioterapeu-
tes, psicòlegs, auxiliars, zeladors, administratius i res-
ponsables de gestió dels centres en tota mena d’as-
sistència primària i hospitalària, inclosa la domiciliar. 
També pacients, cuidadors i associacions de pacients 
de les quals també els familiars formen part. Es tracta 
de codissenyar els serveis amb el pacient i orien-
tar-ho al disseny participatiu i principalment tindre 
en compte el disseny centrat en les persones. Com a 
conclusions es mostra la necessitat de la participació 
del pacient en tots els processos; humanitzar el siste-
ma; una major interacció de l’usuari amb el sistema; 
un canvi en el model educatiu; espais més còmodes; 
equips mèdics més integrats i agilitat del sistema.  
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CAS: Does the physician’s emotional intelligence 
matter?: Impacts of the physician’s emotional inte-
lligence on the trust, patient-physician relationship, 
and satisfaction. 
Autors:  Weng, Hui-Ching., 2008. Health Care Mana-
gement Review, 33 (4), pp -280-288.

Objectiu: Es pretén mostrar com una certa intel·li-
gència emocional (IE) en el sector sanitari pot millorar 
la satisfacció del pacient. Mitjançant enquestes a 983 
pacients ambulatoris i 39 metges representants d’on-
ze especialitats. S’evidencia com la confiança del pa-
cient és imprescindible en la relació pacient-metge. 
Tanmateix, la confiança mútua i el respecte professio-
nal entre infermers i metges tenen un paper fonamen-
tal en el reforçament de la relació pacient-metge per 
millorar la prestació d’atenció centrada en el pacient. 
També s’accentua que les infermeres tenen la sensi-
bilitat (IE) i les habilitats intel·lectuals per avaluar el 
rendiment del metge i la necessitat del pacient.

CAS: Quality of Life, Psychosocial Strains and Co-
ping in Parents of Children with Haemophilia.
Autors:  S, Wiedebusch., H, Pollmann., B, Siegmund., 
F,A, Muthny., 2008. Haemophilia, The official Jour-
nal of the World Federation of Hemophilia, 5 (14), pp 
1014-1022.
Objectiu: Examinar la relació entre la qualitat de vida 
dels pares, les seves soques psicosocials percebudes 
i les maneres d’afrontar, i comparar els resultats amb 
pares d’altres malalties pediàtriques (artritits idiopà-
tica juvenil, diabetis tipus 1). Com a metodologia 
transversal, els pares -un total de cinquanta-cinc han 
completat un qüestionari sobre la qualitat de vida, 
estratègies i necessitats i paràmetres sociodemogrà-
fics de la malaltia. S’ha mostrat com els pares d’in-
fants amb l’hemofília tenen menys impacte en la seva 
qualitat de vida i menors tensions psicosocials que les 
altres patologies anteriorment nomenades. Tot i així, 
els pares van informar d’una necessitat de saber més 
informació i maneig integral de l’hemofília. 

Referències de 
projectes amb  
el cas d’estudi
CAS: Érase una vez el cuerpo humano. Una mane-
ra divertida de descubrir como funcionamos.
Autor: Creada per Albert Barillé. Primera emissió 10 
de decembre 1986 a França.
Objectiu: Es tracta d’un conjunt de llibres, pel·lícules 
i sèries educatives de dibuixos animats on s’explica 
per a nens i nenes les diferents parts del cos humà. 
Es mostra l’anatomia i totes les malalties que es 
poden desenvolupar en l’ésser humà. L’objectiu del 
programa és la divulgació i la didàctica per tal que els 
menors puguin comprendre millor el seu propi cos. 

-
01 
Érase una vez el 
cuerpo humano

Las Plaquetas
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CAS: Understood. “Shaping the world for difference”.
Autor: Quinze organitzacions sense ànim de lucre.
Objectiu: “Los padres quieren lo major para sus hijos. 
Nosotros también”. (Understood, 2020). Tots els  
professionals que donen consell a les famílies són 
experts en la seva àrea. A Understood hi ha educadors, 
especialistes d’aprenentatge i atenció, metges,  
psicòlegs, advocats, i molt més. Tots comparteixen el 
mateix compromís; els nois amb dificultats d’aprenen-
tatge i d’atenció. D’aquesta manera, els pares podran 
ajudar als seus fills perquè desenvolupin les seves habi-
litats i aconsegueixin el seu potencial. 

CAS: Imaginary Friend Society. 
Autor: Pediatric Brain Tumor Foundation. (2020)
Objectiu: La fundació de Tumors Cerebrals pedià-
trics, sense ànim de lucre, és la més gran del món. 
L’objectiu és ajudar als nens i nenes amb la patolo-
gia i a les seves famílies.  
La fundació ha finançat més de 100 tipus de tumors 
cerebrals infantils, també ofereixen programes i 
recursos de suport durant la malaltia. Dins la fun-
dació s’ha creat Imaginary Friend Society per donar 
suport als nens que pateixen càncer mitjançant 
recursos per educar, equipar i empoderar les  
famílies. Els personatges, que apareixen en els 
audiovisuals i recursos, són molt especials, ja que 
estan creats per nens que han patit càncer i pretén 
animar aquells que estan lluitant contra la malaltia. 

-
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CAS: Parc d’Atencions (Hospital Universita-
ri de la Vall d’Hebron)
Autor: Toormix
Objectiu: Redissenyar l’espai del nou Hospital 
de dia d’oncologia i hematologia infantil de 
l’Hospital Vall Hebron (Barcelona). En el pro-
jecte basat en l’experiència de l’usuari, disseny 
de serveis i la relació de l’usuari amb el seu 
entorn. S’hi ha construït un entorn còmode i 
amigable pels tres públics diferents: infants 
amb patologies, els seus familiars i acompan-
yants i l’equip mèdic. S’han tingut en compte 
les característiques del pacient (nadons, in-
fants i adolescents) per la creació dels espais, 
ja que les personalitats i necessitats de cada 
un són totalment diferents.
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Antecedents

Revista Factor
La revista Factor  va tindre la primera edició l’any 
1981, més endavant va ser anomenada ACH La Revis-
ta (Associació Catalana d’Hemofília) i l’últim número 
va ser la 43 edició, l’any 2016. En la revista s’exposen 
temes relacionats amb l’hemofília així com notícies, 
articles, recomanacions i informacions, entrevis-
tes d’hemofílics, sortides, informacions, assem-
blees. La revista estava descrita l’òrgan de difusió 
intern de l’Associació Catalana de l’Hemofília (Fac-
tor,1981-2016). La revista vol ser oberta a tots aquells 
que hi vulguin col·laborar per “fer certa la frase entre 
tots ho farem tot”  com argumenta Jordi Galofré en la 
primera edició de la revista l’any 1981. 
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“Com a butlletí volem tindre una línia 
clara, hi qual es senzillament, la de 
crear un òrgan d’informació de les di-
verses activitats realitzades o per dur 
a terme per l’A.C.H. Alhora pretenem 
també aportar solucions a la pro-
blemàtica que comporta l’hemofília”. 
(J.Galofré. Revista Factor, 1981).

 “Agrupar-se va ser en aquells mo-
ments la manera d’afrontar una 
malaltia sense solució i la posterior 
aparició d’un tractament que en els 
seus inicis va comportar unes con-
seqüències dramàtiques”. (Associació 
Catalana d’Hemofília, 2011)

01 02 03

Associació Catalana d’Hemofília
És una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1991 
fruit d’un conveni amb el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, liderat pel Conseller Sr. Xavier Trias. 
Va ser fundada l’abril de l’any 1976. El seu àmbit d’ac-
tuació es Catalunya i actualment compta amb apro-
ximadament unes 1000 persones. La seva finalitat és 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
coagulopaties congènites a través de la protecció 
de la salut i l’assistència a situacions precàries dels 
malalts afectats i els seus familiars. 
Desenvolupa un paper molt important per totes les 
persones que pateixen d’hemofília. La història de 
l’associació està lligada amb les històries de vida 
d’hemofílics adults, que de petits van conèixer una 
història diferent incapacitant i sense tractament. 

-
01 -02 -03
Revista Factor n2
1981, 1995, 2016

-
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ACH
2020
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La Pròpia Vida. 
Diferents visions sobre l’hemofília.
Documentals de l’Associació Hemofília Catalana amb 
col·laboració The Love comes Foundation i Aedo So-
cial Films. (2015)

Les guionistes Ana María Reyes i Nicola Scandroglio 
inicien el documental amb una comparació de la fra-
gilitat d’un floc de neu amb la vida humana, depenent 
d’una cadena complexa de circumstàncies subjectes 
a canvis. Introdueix l’hemofília amb el seu tractament 
per estabilitzar la vida del qui la pateix. Són les seves 
diverses experiències que constitueixen un patrimoni 
enriquidor sobre el món que compartim. Una ocasió 
per revalorar tot el que entenem com normal i obviï 
en la nostra vida. En el curtmetratge s’exposen dife-
rents casos de nens amb Hemofília explicats pels seus 
pares amb les experiències que cada un ha experi-
mentat. A l’annex apareixen les declaracions de les 
diverses persones. 
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El niño con hemofília y su famíla.  
Una historia diferente. 
Autors: Balcells, M., Cabré, P., Grases, S., Álva-
rez, E., & Fernández, C. (2010). 

L’Unitat d’Hemofília de L’Hospital Vall d’Hebron 
juntament amb l’Associació Catalana d’Hemofília i 
el Servei de Piscologia Clínica han creat  El niño con 
hemofília y su família. Una historia diferente. En el lli-
bre, s’expliquen diversos mecanismes d’actuació dins 
dels jocs comuns amb els nens hemofílics. És a dir, es 
proposen diferents maneres de reflectir la patologia 
mitjançant la falta d’una peça d’un joc per tal que el 
joc estigui incomplet (simulant així el factor VIII i IX). 
També s’ofereix la possibilitat de representar el movi-
ment de la cascada de coagulació a través del joc del 
dòmino, totes les peces estan relacionades entre si i 
depenen unes d’altres. En el joc es trauran dues peces 
per mostrar els dèficits de factors VIII i IX i com per 
tant, la cadena no es pot completar mostrant així el 
procés que tenen els hemofílics. 

-
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La vida pròpia 
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-
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3. Marc Pràctic | Conceptualització

Conceptua-
lització
El projecte pretén fer entendre als nens i nenes la 
seva patologia, és per això que ells mateixos seran 
partícips de la formalització d’aquest. Es faran tallers 
amb els infants per entendre la seva perspectiva i el 
seu nivell de coneixement de l’hemofília. 
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“Imágenes y apoyos visuales son 
herramientas eficaces para enseñar 
a los niños la manera en la que 
funciona la sangre y el proceso de 
coagulación. La narración de cuentos, 
las imágenes y las comparaciones 
con conceptos familiares también son 
eficaces. Por ejemplo, el proceso de 
coagulación puede explicarse como 
células que tapan un agujero en un 
vaso sanguíneo, similar a tapar un 
lavabo para evitar que salga el agua”. 
(F.R.M.Y, Cassis, 2007).“Consiste en comunicar y establecer 

relaciones para ayudar a los individuos 
a comprender lo que pueden lograr 
por sus propias fuerzas con el objetivo 
de mejorar su estado de salud”. 
(Loor, C., Gabriela, V., Salazar, M.,  
Javier, C., 2017).

Com a resultat final, es vol connectar d’una manera 
més propera i divertida tota la informació de l’hemo-
fília perquè els menuts puguin reconèixer els símpto-
mes i comunicar-los als pares i doctors. És a dir, l’ob-
jectiu final és que a partir de les peces dissenyades 
els nens i nenes puguin entendre la seva patologia per 
poder conviure-hi i fins i tot auxiliar-se. “Cuanto más 
aprende uno, más puede controlar las propias emo-
ciones”. (Kelley, L. Narváez, A., 2006). 

El treball de camp amb els nens i nenes serà essencial 
per la realització del projecte. Per tal d’avaluar el grau 
de consciència de l’entorn dels nens amb hemofília 
també es contarà amb la participació de nens sense 
la patologia. D’aquesta manera, els nens amb hemo-
fília podran explicar que els hi passa i ser entesos 
també pels seus companys. 

-
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 ¿Qué es Service Design  
y cómo implementarlo  
en un entorno real? 
Marc Segarra

2020
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L’abordatge del projecte s’ha realitzat seguint l’es-
tructura d’investigació, conceptualització i finalment 
la formalització. En totes les etapes de la metodologia 
s’ha tingut present els públics en els que els Incansa-
bles es veuran involucrats – infants, doctors i entorn 
familiar-.

Per tal de poder conèixer amb detall i d’entendre l’he-
mofília s’ha elaborat una recerca bibliogràfica d’arti-
cles acadèmics dins l’àmbit sanitari. D’aquesta mane-
ra, s’ha pogut conèixer el sector i examinar els punts 
forts i dèbils de cada qüestió. La recerca s’ha centrat 
en poder respondre les preguntes de la investigació 
i conèixer la visió professional a través de les seves 
tesis. També s’ha fet una recerca de referències en 
projectes reals on el disseny ha participat per millorar 
l’entorn sanitari. D’altra banda, s’ha fet una investiga-
ció dels antecedents i precedents de l’hemofília així 
com, la primera revista d’hemofília i metodologies per 
entendre la patologia. 

El projecte, s’ha endinsat en la sensibilitat de la malal-
tia i les necessitats del sector sanitari. És per això, 
que el principal objectiu del projecte ha estat  valo-
rar les necessitats que requereix l’hemofília en els 
infants. En tot moment, ha estat enfocat en l’usuari 
hemofílic i ha tingut en compte l’etapa de maduresa, 
de comprensió i d’aprenentatge de l’infant creant així 
un disseny de serveis. 

El disseny de serveis, tal i com exposen Manuel Mar-
tínez Torán i Rafael Armero; necessita una visió més 
amplia, que englobi també les relacions centrades en 
les persones (Hultgren i Goldkuhl, 2013), on es crea 
la necessitat d’un compromís amb les pràctiques dels 
actors que intervenen en el servei (Kimbell, 2011). És 
per això, que el projecte pretén centrar-se princi-
palment a entendre les necessitats dels infants per 
posteriorment, ser entesos pels doctors. 

En la conceptualització, totes les peces han girat en 
un entorn infantil, transformant així els tecnicismes 
mèdics en un llenguatge fàcil, proper i divertit pels 
nens i nenes. Tots els personatges contemplen l’abs-
tracció científica -mantenint un paral·lelisme proper 
a la realitat- i alhora una abstracció dels dibuixos dels 
infants realitzats en el treball de camp. 

És per això, que s’ha treballat conjuntament amb els 
usuaris (nens i nenes) a través de tallers on havien de 
reflectir la seva imaginació en un dibuix de determin-
ades parts de l’aparell circulatori. El disseny basat en 
l’experiència de l’usuari ha sigut determinant a l’hora 
de materialitzar el projecte.

Com a conclusions Cando Loor, Verónica Gabrie-
la, Morán Salazar i Carlos Javier (2017) argumenten 
que és necessari capacitar de manera conjunta a 
cuidadors primaris i a infants amb hemofília. Amb 
la finalitat de què, ambdues parts comprenguin la 
importància dels cuidats enfocats en la prevenció de 
complicacions i accions a seguir enfront la possibili-
tats de traumatismes, hemorràgies i caigudes, etc. 
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Treball 
 de camp
Per la realització dels Incansables ha sigut imprescin-
dible realitzar un treball de camp analitzant les debili-
tats i les possibles millores de la comprensió  
de l’hemofília en els menors. 

Els infants tenen etapes, coneixements i aprenentat-
ges totalment diferents de la dels adults és per això 
que la Dr. Frederica R.M.Y Cassis exposa que en l’eta-
pa de la infantesa es desenvolupen importants habi-
litats socials a través de les relacions dels companys 
i familiars. També aconsegueixen el control del sentit 
i del concepte de si mateixos, d’entendre qui són. Per 
això, és de gran importància poder ajudar a entendre 
la patologia que els fa ser qui són. 

Així doncs, s’ha treballat conjuntament amb els usua-
ris (nens i nenes) a través de tallers on havien de 
reflectir la seva imaginació a través d’un dibuix de 
determinades parts de l’aparell circulatori. A conti-
nuació es mostren els dibuixos dels diferents infants 
sense i amb hemofília per comprovar el coneixement 
de l’aparell circulatori. En tots els infants les premises 
eren no poder consultar a Internet per tal d’analitzar 
la seva imaginació.

“Consiste en comunicar y establecer 
relaciones para ayudar a los individuos 
a comprender lo que pueden lograr 
por sus propias fuerzas con el objetivo 
de mejorar su estado de salud”. 
(Loor, C., Gabriela, V., Salazar, M.,  
Javier, C., 2017).

3. Marc Pràctic | Treball de camp

5 anys. Anònim.

5 anys, Agustí. Venes.

6 anys. Diego.
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6 anys. Marc.

6 anys. Marina.

6 anys. Leo.

6 anys. Carla.
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6 anys. Tell.

6 anys. Ter.

8 anys. Marc.

8 anys. Anna.

8 anys. Matheïs.
Hemofílic. 
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8 anys. Anònim.

9 anys. Anònim.

9 anys. Roc.

9 anys. Valentina.

9 anys. Bruna.
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12 anys. Ariadna. (Ha consultat Internet).

12 anys. Yaiza.

12 anys. Eneas.
Hemofílic. 
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En conclusió, en els dibuixos, es pot comprovar com 
la imaginació dels nens és molt creativa i sorprenent. 
Els dibuixos, d’infants d’entre cinc i dotze anys, mos-
tren com els més grans tenen més coneixement de 
l’aparell circulatori. 

Els dos dibuixos de nens amb hemofília mostren que 
tot i la gran diferència d’edat entre ells (vuit i dotze 
anys) saben explicar amb més precisió i situació en 
l’organisme les parts. Tanmateix, el dibuix d’Eneas al 
tindre ja més maduresa pot dibuixar millor totes les 
parts i en canvi Matheïs visualitza algunes parts força 
abstractes com els glòbuls blancs, els glòbuls ver-
mells, la cadena coagulació i el plasma.  

Com a denominadors comuns s’evidencia com algu-
nes parts són repetides en alguns dibuixos com el 
teixit capil·lar en el dibuix anònim (cinc anys), Marc 
(vuit anys), Anna (vuit anys) i anònim (nou anys), tots 
ells sense patir hemofília. També gran varietat en al-
guns dibuixos que són humanitzats i altres que no, el 
color vermell està molt present i en segon pla el color 
blau, en canvi el verd i taronja són usats en alguns 
casos com el plasma i factors.

“We all learn differently. (...)  
The traditional institucional model of 
learning is not for everyone.  
Today, teachers are adding diverse 
approaches to educational content to 
reach kids who need something more 
than lectures and workbooks”.  
(Schlichting, M., Chase, B., 2019) 

3. Marc Pràctic | Treball de camp

-
Anàlisi dibuixos infants.
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Experiència
 usuari
És important conèixer el context en el qual es troba 
l’infant hemofílic. A tall de mostra, Isidro de Pedro i 
Ana Isabel en l’article Afrontamiento y mejora de la 
calidad de vida en afectados de hemofília; 

Per conèixer l’usuari infantil hemofílic, mitjançant una 
anàlisis i recerca del sector sanitari, s’ha comprovat 
que el coneixement de la patologia i un sector mèdic 
amb intel·ligència emocional millora la qualitat de 
vida dels pacients i familiars. Així doncs, és evident 
que com il·lustra la Dr. Frederica R.M.Y Cassis a la Fe-
deració Mundial d’Hemofília, hi ha diferents maneres 
de sentir i fer front al dolor i la malaltia crònica.  
Algunes persones amb hemofília podran centrar-se 
en reptes emocionals, mentre que altres trobaran 
nous mètodes per enfrontar-se a la seva situació  
de la seva millor manera. 

Durant l’últim segle, la medicina ha aconseguit grans 
avanços en quant a la detecció, tractament i control 
de les malalties cròniques. Per consegüent, fugint de 
la medicina convencional, on la relació està centrada 
en el tractament i no en les emocions i coneixement  
de la  patologia. En els últims anys la pròpia evolució 
de la medicina ha permès afrontar les malalties  
d’una manera efectiva i millorar la qualitat de vida 
dels usuaris.

“Si cualquier enfermedad constituye 
un factor estresante y repercute nega-
tivamente sobre el bienestar y la cali-
dad de vida, tanto más cuando tiene 
un caràcter crónico. La hemofilia no es 
ajena a este hecho; al afectado -y a su 
família- se le plantean múltiples deman-
das de ajuste que le exigen un proceso 
continuo de adaptacions y cambios en 
su estilo de vida, suponiendo un consi-
derable impacto en el hacer cotidiano, 
hábitos, actividades, etc.”

 “El valor de la experiència es cada vez 
más importante. La experiència de un 
cliente no depende tanto de tenir un 
buen producto, sinó de cómo diseñas 
las sucesivas capas de experiencia que 
rodean a ese producto y el Servicio es 
una de esas experiancias”. 

3. Marc Pràctic | Experiència usuari

Ens trobem en un nou enfoc on el usuari i la seva ex-
periència cada vegada pren més rellevància en el re-
sultat final del disseny com presenta Marc Segarra en 
la conferència de BAU Talks ¿Qué es Service Design y 
cómo implementarlo en un entorno real? 
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“Si cualquier enfermedad constituye 
un factor estresante y repercute nega-
tivamente sobre el bienestar y la cali-
dad de vida, tanto más cuando tiene 
un caràcter crónico. La hemofilia no es 
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Formalització

Els Incansables neixen a partir de la voluntat de crear 
una nova eina perquè els infants puguin entendre i ex-
plorar l’hemofília. Per aquest motiu, sorgeix la neces-
sitat d’elaborar una traducció del coneixement cien-
tífic i complex per un llenguatge més proper al món 
dels nens i nenes. A través d’una investigació de les 
metodologies d’aprenentatge infantils i d’una recerca 
del seu imaginari s’han desenvolupat els personatges 
dels Incansables. 

Cada personatge forma part de l’aparell circulatori, 
on s’esdevé la patologia d’hemofília.  Les formes dels 
personatges s’han realitzat a partir del taller amb in-
fants d’entre cinc i dotze anys valorant la seva capaci-
tat d’imaginació i coneixement del sistema circulatori. 
Gràcies a la seva col·laboració s’ha pogut entendre la 
seva interpretació amb el concepte i comparar els di-
ferents colors i formes obtinguts. D’aquesta manera, 
cada personatge està relacionat amb la seva imatge 
del microscopi real, tal com la trobem al nostre cos, i 
adaptada també a les formes i colors dels infants. 

El joc interactiu ha sigut el motor per la comprensió i 
aprenentatge de l’hemofília, creant així una nova eina 
comunicativa. A través dels personatges dels Incan-
sables, els infants poden interaccionar i entendre 
la patologia. Tot el sistema gràfic està acompanyat 
d’un nou món imaginari on els nens i nenes es podran 
endinsar. Per cada superheroi dels incansables s’ha 
creat namings que sigui divertit i alhora argumentin la 
funció que realitzen.

En l’estudi realitzat l’any 2008 per S, Wiedebusch., H, 
Pollmann., B, Siegmund., F,A, Muthny.; Quality of life, 
psychosocial strains and coping in parents of children 
with haemophilia; els pares van remarcar la neces-
sitate de saber més informació i maneig integral de 
l’hemofília. És per això que totes les dinàmiques estan 
pensades per poder ser jugades i acompanyades per 
un tutor, familiar o doctor. 

Tot el nou imaginari dels Incansables gira entorn 
noves dinàmiques i interaccions de comprensió i 
acceptació de l’hemofília. Així és que, per fer possible 
el projecte s’han creat diverses peces de disseny, on 
totes elles s’han adaptat a les necessitats dels infants 
amb la malaltia. El resultat final, és un conjunt de 
vàries peces que es relacionen entre elles: personat-
ges en volum, samarreta, caixa contenidora, pòster, 
motxilla i instruccions i presentació dels personatges.

3. Marc Pràctic | Formalització
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Esquema Funció dels Incansables.
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Logotip

El logotip dels Incansables està creat amb la tipo-
grafia Trush com a base, es tracta d’una tipografia 
geomètrica amb un to científic i modern. S’aconse-
gueix la unió del to científic amb el to infantil mit-
jançant l’imagotip. 

La tipografia ha sigut retocada per aconseguir un 
logotip proper, empàtic i divertit pels infants. En el 
logotip “Els incansables”, s’ha transformat la lletra 
“c” per formar una cara somrient (imagotip). S’acon-
segueix una fusió del món infantil - divertit i amable- 
amb el món mèdic, científic i fred. 

L’imagotip representa els personatges dels incan-
sables, per causa que tots ells tenen uns ulls molt 
destacats. És important remarcar d’importància del 
somriure, considerant que marcarà tota la imatge grà-
fica. El somriure és imprescindible per tractar l’he-
mofília des d’una perspectiva més empàtica i propera 
pels infants.  

3. Marc Pràctic | Formalització

Sistema gràfic

S’ha construït un estil visual lleuger i tranquil però 
amb un to divertit per desubicar el concepte de 
patologia i traslladant-se a l’entorn infantil. Es pretén 
traslladar l’hemofília a un entorn més proper pels 
infants i alhora que sigui entesa pels seus familiars i 
equips mèdics. En aquest sentit, tot el sistema gràfic 
tracta d’apropar-se a tots els públics involucrats amb 
el tractament del menor. 

Tot el sistema gràfic juga amb la retícula igual que els 
caràcters juguen amb les formes. La disposició dels 
conceptes estan, sovint, expressats mitjançant semi-
cercles que interpreten un somriure i es relacionaran 
amb el’imagotip i els personatges. El disseny doncs, 
vol generar un entorn amable mitjançant els colors, 
tipografia i logotip i l’imagotip.
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Colors

La gama cromàtica ha acompanyat el projecte i ha 
tingut present els públics a qui va dirigit – infants 
hemofílics, entorn sanitari i familiars- donat que els 
Incansables formarà part de diferents escenaris i tots 
ells s’han de sentir a gust.

Els colors són científics i alhora propers pel món in-
fantil, atès que es tracten dels colors primaris. Tota la 
gràfica es compon per tres colors principals; el groc, 
blau marí i blanc. Els colors vius transmeten energia i 
estimulen l’atenció dels infants, mentre que el blanc 
calma la gràfica i s’adequa a l’hora de crear un entorn 
tranquil i càlid com el de la consulta mèdica.

3. Marc Pràctic | Formalització

C=100 M=90 Y=10 K=0

C=0 M=0 Y=10 K=0

C=0 M=21 Y=100 K=0

Tipogarfia

La tipografia seleccionada és la Circular pel fet que 
sosté l’estètica gràfica dels Incansables. Es tracta 
d’una tipografia amable, senzilla i clara. Unes formes 
fàcils d’entendre pels infants i molt llegible. La tipo-
grafia contrasta amb el logotip per aconseguir un 
projecte empàtic i proper.

La tipografia Circular està disposada en l’espai for-
mant cercles o mig cercle, recordant així l’imagotip 
dels Incansables. La tipografia va més enllà del mis-
satge interactuant amb els personatges i el seu movi-
ment.

La tipografia Agrandi és la seleccionada pels titulars 
de la presentació i instruccions dels Incansables. 
És una tipografia amb caràcters arrodonits i amables.
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Peces finals

La fusió del món científic i infantil han creat els per-
sonatges dels Incansables. S’ha fet una abstracció de 
la realitat de cada part de l’aparell circulatori a través 
de fotografies del microscopi; juntament amb l’anàli-
sis i adequació dels dibuixos de l’aparell circulatori 
realitzats per infants d’entre cinc i dotze anys. Així 
doncs, els colors i elecció de teixits són expressats 
per la unió científica i la interpretació dels infants. 

Per aquest motiu, cada cèl·lula de l’aparell circulatori 
està representat per un personatge amb funcions i 
dinàmiques concretes dins del joc. Es tracta d’expli-
car mitjançant els personatges les funcions que realit-
za l’organisme i el perquè de la patologia d’hemofília. 
És per això, que s’ha creat un imaginari proper al món 
infantil a fi que puguin entendre la malaltia des d’una 
nova perspectiva.  
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Personatges

A l’efecte de crear nou imaginari, s’ha anomenat cada 
personatge amb uns namings amb la finalitat d’endin-
sar-se en el món dels incansables, els superherois. Per 
facilitar i interioritzar l’aprenentatge de la patologia 
en els infants, el nom dels personatges compleix amb 
la funció que realitza la cèl·lula a l’aparell circulatori. 

El glòbul vermell, la cadena de coagulació i les pla-
quetes interaccionaran entre elles per crear el tap 
plaquetari i curar la ferida o hematoma del teixit 
sanguini.

La cadena de coagulació té com a objectiu d’unir 
tots els tretze factors per tal de poder realitzar la cas-
cada de coagulació i així poder fer el tap plaquetari. 
El seu nom és Unix i la seva funció es fer d’unificado-
ra. Els protagonistes de tota la dinàmica de joc són el 
factor VIII i factor IX, ja que són els que s’han perdut 
i s’hauran de trobar. Així és que, es fa una abstracció 
del dèficit d’aquests factors en infants hemofílics i el 
seu tractament.

El principal objectiu del glòbul vermell és formar el 
tap plaquetari i també transportar l’oxigen als pul-
mons; és per això que és el transportador i el seu nom 
és Movi. 

Les plaquetes són les reparadores,  perquè ajuden a 
curar el teixit sanguini, el seu nom es Kura. 

La Tela és el teixit sanguini, atès que forma una tela 
per tot el nostre cos. És la intercanviadora donat que 
la seva funció principal és intercanviar diverses subs-
tàncies de l’organisme a la sang. Hi ha dos represen-
tacions de la Tela; a través del personatge i a través 
de la segona pell (samarreta). La segona pell repre-
senta el mateix teixit sanguini, considerant que és la 
“pell de la sang” i alhora és una manera metafòrica 
per endinsar-se en l’hemofília. 

Per últim, el glòbul blanc és el que protegeix el cos 
dels patògens, és per això; que és el defensor i el seu 
nom és Skut. La seva interacció serà poder atrapar el 
Viru per tal que no entrin virus malignes dins l’orga-
nisme.

Per l’elaboració i confecció dels personatges, prime-
rament, s’ha fet una recerca dels teixits que podrien 
representar les diverses parts de l’aparell circulatori. 
I posteriorment, s’ha confeccionat i desenvolupat la 
representació dels personatges.

-

Prototipatge.
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Glòbul blanc

01

05

06

06

02

04

Oxigen

03

Glòbul vermell

Virus

07

Cadena de coagulació

Plaquetes

Teixit sanguini

-
01
Master Pathology
2020
-
02
Wikipedia
2005
-
03
Ciències de la Naturalesa
2014
-
04
Wikipedia
2020
-
05
Wikipedia
-
06
Universitat de Barcelona
2014
-
07
Shutterstock
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Glòbul blanc

Glòbul vermell

Virus

Cadena de coagulació

Teixit sanguini

SKUT

Oxigen

OXI

MOVI

VIRU

Plaqueta

KURA

TELA

UNIX
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Dinàmica 
 de joc
Els incansables és un joc interactiu en el qual l’infant 
haurà d’assolir vàries missions. Cada personatge té 
una missió concreta, a través de les diverses inte-
raccions entre els personatges es podrà fer el tap 
plaquetari i la cadena de coagulació, accions que són 
presents en l’hemofília.

El joc està pensat per funcionar en entorns mèdics, 
familiars i escolars. La didàctica i comprensió del 
joc s’haurà d’adequar a les necessitats i inquietuds 
personals de cada infant. És per això, que segons el 
grau d’interès i d’autoconeixement de la malaltia els 
infants podran completar el joc per diferents etapes. 
D’aquesta manera, el joc pretén ser sensible i com-
prensiu amb la situació personal de cada nen i nena. 

A través del velcro, un material tou i no lesiu pels 
infants amb hemofília, es podran enganxar els perso-
natges entre ells; per complir les missions, adherir-se 
a la samarreta, enganxar-se a la motxilla, i també al 
cartell. 

La principal funció del joc és trobar la Unix 8 i 9 per 
tal de poder curar la Tela. Posteriorment, amb la Kura, 
Unix i Movi es podrà reparar la ferida o cop que hagi 
fet trencar la Tela. Paral·lelament, el Skut haurà de 
mantenir el cos sà i evitar el Viru i agents externs que 
puguin danyar l’organisme. A més, el Movi haurà de 
transportar el Oxi als pulmons per tal d’aportar oxi-
gen al cos.

“My boys, and their friends, would coo-
perate and work diligently for hours to 
get to the next level, but getting them 
to do a 20 minutes of homework was an 
entirely diferent story.” (Schlichting, M., 
Chase, B., 2019).
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Caixa 
 contenidora
Està pensada per ser un suport pràctic i funcional, ja 
que ha de ser adaptable a diversos escenaris d’actua-
ció. A la caixa s’hi troben els personatges, la motxilla, 
el cartell i la presentació i instruccions del joc.

L’interior del packaging està dividit en sis caixes mò-
bils per ser més útil facilitant el joc. Cada personatge 
està organitzat en els diversos apartats, aquests en 
ser mòbils es podran moure i treure de la caixa conte-
nidora i adaptar-se a la necessitat de l’usuari. 

Serà pràctic per la consulta del doctor, a l’entorn 
escolar i a la llar tindre la divisió de la caixa per poder 
explicar cada personatge amb facilitat i el seu poste-
rior ordre i emmagatzematge. 

3. Marc Pràctic | Peces finals
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Cartell

El cartell permet visualitzar d’una manera clara tot 
l’imaginari dels Incansables, és reforça l’aprenentatge 
de l’hemofília amb els missatges. Té incorporat velcro 
que permetran el joc. 

107
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Presentació 
 personatges
Un desplegable acompanyarà la caixa contenidora 
per entendre les funcions de cada personatge i les 
missions del joc. En aquest es fusionen dos mons, el 
del joc interactiu – amb les missions de cada perso-
natge- i el món el científic -amb les funcions de cada 
part de l’aparell circulatori-.

Està pensada per ser una peça que guiï i que alhora 
serveixi perquè cada infant relacioni les funcions de 
cada Incansable.

3. Marc Pràctic | Peces finals
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Motxilla

La motxilla compleix la funció de transportar els per-
sonatges on els infants vulguin de manera còmoda. 
Aquesta, també compleix la dinàmica d’interacció del 
joc i conté velcros perquè els personatges se’n pugin 
enganxar a la superfície. 

3. Marc Pràctic | Peces finals
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El disseny, s’ha consagrat com una peça estructural 
clau dins de l’entorn sanitari. Cada cop més podem 
veure la incidència del disseny en la salut. Els dissen-
yadors s’han eixit com uns actors complementaris i 
primordials a l’hora de crear sinergies entre el disseny 
i la salut, amb l’objectiu de millorar l’experiència de 
les persones.

Al llarg del projecte, s’ha tractat de donar resposta 
a les següents qüestions: Pot el disseny abordar des 
d’una nova perspectiva i metodologia el sector sanita-
ri? Els conceptes mèdics, sovint, són complexes pels 
adults; es podria, mitjançant el disseny, crear un llen-
guatge més divertit i fàcil pels infants? Per tal que, els 
menuts puguin entendre i alhora expressar millor les 
emocions i símptomes en vers l’hemofília? Pot acabar 
sent un benefici mutu entre el sector sanitari i l’usuari?

Els Incansables, rebaten aquestes qüestions, gene-
rant un nou imaginari -centrat en el món infantil- on 
els coneixements complexes, són transformats en 
dinàmiques de joc per entendre la patologia des 
d’una nova perspectiva. El projecte endinsar a tots els 
qui hi participen en una nova realitat, l’hemofília.

 Facilitar la comprensió i l’acceptació d’una patologia 
és imprescindible perquè els infants afrontin totes les 
futures etapes de la malaltia amb els coneixements 
i les eines necessàries. És per això, que la transfor-
mació dels tecnicismes mèdics en un nou llenguatge 
i imaginari per entendre l’hemofília ha esdevingut el 
principal repte del projecte. El disseny ha abraçat 
l’àmbit sanitari creant així els personatges que formen 
part del col·lectiu dels Incansables. 

Conclusions

4. Conclusions

 L’objectiu final del projecte ha estat que els Incansa-
bles puguin formar part d’aquelles persones que pa-
teixin la malaltia o simplement d’aquelles que vulguin 
saber, aprendre i conèixer l’hemofília. La consulta 
dels metges, les classes de l’escola i les llars d’infants, 
tan sols són alguns dels entorns on es pretén que 
s’utilitzi aquest projecte per afrontar l’hemofília des 
d’una nova perspectiva i donar-li continuïtat. Aquest 
enfocament i format de projecte  pot esdevenir una 
nova eina de pedagogia infantil que pot ser adaptada 
a qualsevol malaltia per tal de facilitar-ne la compren-
sió. 

Per concloure, remarcar que anys acadèmics i forma-
tius del grau de Disseny han esdevingut imprescin-
dibles per tal d’afrontar el projecte final de grau amb 
les competències i coneixements necessaris. En el 
transcurs del projecte, s’han potenciat camps d’apre-
nentatge en l’àmbit de recerca i de redacció, noves 
metodologies i eines de treball sense les quals els 
Incansables no hagués estat el que és ara. 
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Explicació de les experiències amb la patologia de 
diferents hemofílics, diferents edats, diferents situa-
cions i perspectives. A continuació es mostra la trans-
cripció directa del documental La pròpia vida. Dife-
rents visions sobre l’hemofília de l’Associació Catalana 
d’Hemofília amb col·laboració Aedo Social Films i The 
Love Comes Foundation, (2015).

Mare de Julien i Roda
Mi hijo se llama Julien y tiene 7 años y tiene hemofilia 
severa. Se lo detectaron el segundo o tercer de nacer. 
A las 24h no le queda mucho factor en sangre y se 
tiene que pinchar cada día. Me daba miedo salir a la 
calle. El no se daba ni un golpe, era espontaneo. El 
me ha ayudado mucho también. 
Durante mi embarazo tuve una parada cardíaca por lo 
que me hicieron una prueba y le pincharon a el. Des 
de ese momento el empezó a sangrar y no paro de 
perder sangre. Al momento le hicieron una prueba de 
coagulación y le detectaron hemofilia. 

Yasser, Amal i Yossep
Madre: Yasser tiene 4 años y medio. Diagnosticado a 
los 2 meses de hemofilia grave. Se pincha dos veces 
a la semana. Me tuve que aprender mucho sobre la 
hemofilia para poder ayudar a mi hijo y cuidarlo bien. 
He estado viviendo con el miedo de que le va a pasar. 
Este juguete no le va bien no lo cojas así… No puedo 
evitar vivir con la preocupación y miedo que he vivi-
do. Poquito a poco voy mucho más mejor que antes. 
Padre: El niño que no le pase nade, la madre tenia que 
ser su sombra. Es una infancia distinta de los niños 
normales. Incluso no ha gateado por miedo a que se 
diera un golpe. Toda la casa la recubrimos para evitar 
posibles golpes. 

Annex

La Propia Vida

Annex

Art Beltran
Em dic Art Bertran i tinc hemofília severa. M’he de 
medicar 3 cops a la setmana. Ho porto fent des de 
ben petit així no m’arrisco amb possibles lesions, ja 
vaig com protegit. Tinc la sensació que des de ben 
petit vaig entendre que era hemofílic i mai ha suposat 
una vergonya ni res. Al revés, a vegades m’interessa 
informar-ho perquè el meu entorn sàpiga el que tinc 
per si algun dia em passa una cosa. Per mi l’hemofília 
ha sigut tan quotidià com anar a l’escola. Tot i que 
conec hemofílics que no ho han volgut explicar ni als 
seus amics, que han tingut por i vergonya. Jo inclús 
un dia em vaig punxar a la classe de biologia. Al llarg 
de la meva vida no he tingut problemes greus però bé 
sempre està allà i sempre s’ha d’anar alerta més que 
els teus companys. Si que és veritat, que de petit vo-
lia jugar en un equip de futbol però no ho vaig poder 
fer, ja que hi ha un risc que et lesioni una altra perso-
na. És per això que vaig fer l’esport individual, que es-
tic molt agraït a la meva família. Sempre a partir de la 
prudència la conclusió és que siguis hemofílic o no, tu 
has de tenir els teus límits i controlar el que et passi i 
aquesta és la meva base per fer tot el que faig.

Marc Perès
Em dic Marc Perès tinc 28 anys i visc a Sant Boi de 
Lluçanès des que vaig néixer. Treballo aquí, en una 
empresa tèxtil al departament d’administració i fa nou 
anys que hi treballo. Ara estic acabant una legislatura 
que he estat quatre anys de regidor a l’Ajuntament. 
Tinc Hemofília A, severa. M’he la van diagnosticar 
només en néixer per què ja vaig tindre uns problemes. 
Als cinc anys em van diagnosticar un innovador d’alta 
resposta i sempre més vaig tenir inhibidor fins ara 
farà tres anys que m’estic tractant em punxo profilaxi 
que punxo dia si dia no. Ara podria dir que ha canviat 
la meva vida radicalment. He passat de tindre molts 
problemes, a tindre la infància amb molts dolors i 
ingressos l’hospital i molts problemes a doncs ara que 
podríem dir que faig una vida gairebé normal. No ha 
hagut un mes que no tingués un genoll, un braç o un 
turmell inflamat i ara ja no. El gran pas a la meva vida 
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ha sigut el hiprofilaxi per treure l’inhibidor. Ara tots 
els nens que neixen tenen uns grans avantatges que 
jo no vaig tindre. L’associació per mi sempre ha sigut 
un suport fonamental, estic molt content, penso que 
fa una gran feina i que continuï. 

Adolfo Rodriguez
Tengo hemofilia severa, no tengo ningún porcentaje 
de factor de coagulación. Eso quiere decir que desde 
muy pequeño tenia problemas hemorrágicos. Tuve 
problemas muy graves de sangrado y no sé como 
sobreviví. De hecho, sobreviví y me permitió llegar a 
una cierta edad para conocer el embrión de lo que se 
estaba conociendo como asociación. Justo cuando 
me uní apareció el factor que me dio una indepen-
dencia ayudo para poder contribuir mucho más. La 
hemofilia para mi ha sido una enfermedad invalidan-
te, dolorosa y que me ha llevado mucho sufrimiento. 
En el momento que apareció el factor todo cambió, 
de ser negro paso a ser blanco. Por qué el factor 
convirtió la hemofilia en algo manejable. Pensaba que 
aquella época negra de la hemofilia había terminado. 
Pero el tiempo nos dio con una nueva realidad, que 
fue bastante dramática. Como el factor es un produc-
to que esta hecho con donaciones y transfusiones de 
otras personas. Esas transfusiones de sangre, con el 
tiempo se fueron dando cuenta que con hubiese una 
contaminada, podría contaminar todo un lote una 
partida de concentrado de factor. Los hemofílicos 
que usábamos estas transfusiones la mayoría estuvi-
mos contaminados por una hepatitis B, C y después 
terriblemente con el tema del SIDA. 
Nosotros criticábamos las maneras de afrontar el 
problema del SIDA por  España y sus asociaciones. 
Nosotros a partir de esa realidad, queríamos tener 
una actitud muy deliberante con el ministerio, la sani-
dad catalana con los laboratorios, con todo el mundo. 
Ellos no entendían la agresividad, es que se nos están 
muriendo las personas, las familias morían desampa-
radas y sufriendo. Explotamos y pusimos la denuncia. 
Nos separaron y con una votación en la que salieron 
más votes que votantes. Y con perspectiva histórica 
esto fue un acierto o un beneficio. A partir de allí, 
se puso hasta las cuerdas a multitud de laboratorios 
que acabaron firmando unos acuerdos y unas ayu-

das económicas. A también se sentó al ministerio de 
sanidad y aquí en Catalunya las demandas y nuestra 
postura deliberante provocó que desde el propio 
Gobierno catalán se concretarán ayudas económicas 
para las familias y los afectados y por fin cristalizarse 
la unidad de hemofilia. Con compromisos claros y los 
recursos para que lo que la sanidad pública no diera 
lo pudiese dar la fundación. 

Oti
Me llamo Oti y tengo un hijo hemofílico, el nació en 
el año 79 y en este momento solo tenia la información 
que me daban en los hospitales. Fue cuando mi hijo 
tenia 2 años conocí la asociación que el hecho de ver 
a hemofílicos, pese no tener tratamiento tenían ganas 
de vivir, alegría y sobretodo fuerza para luchar. Si 
ellos han podido, mi hijo no va a tener limites. Desde 
aquel momento, las personas que trabajaban allí, me 
dijeron si quería colaborar. Yo además soy enfermera 
y por lo tanto teníamos unos conocimientos que que-
ríamos compartir. 
Recuerdo estar en los pirineos y ver el periódico so-
bre el año 82 o 83 y vi un señor delante de mí inglés 
con el Times y leí Hemofilia AIDS. En aquel momento 
me quería morir, lo vi clarísimo. Le pedimos al señor 
el periódico. Empezó aquella angustia y agonía de 
preguntar a los médicos de que era eso y que estaba 
pasando. En aquellos momentos se vivió situaciones 
de mucha estigmatización. La gente no querían decir 
que eran hemofílicos, porque no sabían si eran 0 
positivo o no por qué aún no estaba la prueba. So-
bretodo las noticias estaban machacando, no podías 
poner la televisión, la radio… por qué fue una época 
horrorosa en la que solamente se hablaba de hemofí-
licos, homosexuales y heroinómanas. Decían que era 
la enfermedad de las tres H. Fue una época en la que 
nos volvimos prácticamente locos, nadie nos daba so-
lución, nadie nos decía la realidad, no sabíamos hasta 
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donde iba a llegar esta situación. Empezamos a refor-
zar a que todo el mundo fuera controlado y revisado. 
Llegó un día en el que pusimos una demanda. Como 
el resto de España había tomado una decisión de un 
“pacto de silencio” que nunca llegamos a entender y 
entonces nos pidieron que retiráramos la demanda. 
Nosotros evidentemente solo íbamos a atender las ra-
zones de nuestro colectivo no lo que nos dijeron ellos. 
Nos plantearon la votación de exclusión mediante 
una votación dudosa y tajante. 

Carta de la Ministra de Sanitat i Consum, Maria Angeles Amador Millán.

Fotogrames La Vida Pròpia, (2015).

Annex
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Annex

Jornada d’associacions malalties minoritàries a Sant 
Joan de Déu (27 Febrer 2020). 

Jornada Associacions 
Malalties Minoritàries

Assistència a la Jornada d’Associacions de 
les Malalties Minoritàries a Sant Joan de 
Déu. Debatir i agafar informació dels doc-
tors, pares i servei sanitàri ha sigut notori 
en el projecte.

També s’ha visitat l’Hospital Sant Joan de 
Déu per conéixer de la mà de Roser Fran-
cisco (Directora de Qualitat i Servei) les 
consultes mèdiques pels infants i tot el seu 
entorn i imaginari. 

Jornada MM, (2020).

Jornada MM, (2020).

Programa Activitats Jornada MM, (2020).

SJDHospitalBarcelona, (2020).
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Annex

Sala d’espera, (2020).

Sala d’espera, (2020).

Hospital Sant Joan de Déu (2020).

Entrada consulta, (2020).
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Entrevista Cristina Arnau Co-fundadora i vicepresi-
denta de l’Associació Glut1. Jornada d’associacions 
malalties minoritàries a Sant Joan de Déu (27 Febrer 
2020). Ens ha presentat la Roser Francisco.

Entrevista

“Estic totalment d’acord amb el que dius, 
crec que és necessari realitzar aquest 
apropament entre doctor i pacient. Per-
sonalment estic molt satisfeta amb l’aten-
ció de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Hi 
ha hagut molts canvis, actualment és un 
hospital molt humanitzat i de referència. 
Però, quan l’Ona va començar a vindre 
no existien totes aquestes noves interac-
cions”.
Jo sóc dissenyadora gràfica i per això 
he fet contes i he creat obres de teatre 
perquè l’Ona pogués entendre el que li 
passava, així tant a casa com a l’escola 
li podríem explicar. Avui en dia, amb els 
seus 12 anys ja cada cop és més conscient 
de tot el que li passa i fins i tot sap expres-
sar bé els símptomes o dolors. Penso, que 
aquesta feina que he fet jo amb la meva 
filla molts pares no tenen els recursos per 
fer-la i és molt important que els fills en-
tenguin d’una manera didàctica i divertida 
la seva patologia”. (Cristina Arnau, 2020)

Annex

Conte de l’Associació Asglutdiece, per explicar als 
menuts el dèficit glut1 i les patologies amb dieta  
cetogènica. Els diners recaptats seran destinats 
a la investigació i visualització de la patologia.
 

Juan, un robot muy especial, (2019).




