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Hai uns días, recibín un correo que
dicía así...

Preguntáronlle a Mahatma Gandhi cales son os factores que
destrúen o ser humano. El respondeu así:
A política sen principios,
o pracer sen compromiso,
a riqueza sen traballo,
a sabedoría sen carácter,
os negocios sen moral,
a ciencia sen humanidade e a oración sen caridade.
A vida ensinoume:
que a xente é amable, se eu son amable;
que as persoas están tristes, se estou triste;
que todos me queren, se eu os quero;
que todos son malos, se eu os odio;
que hai caras sorrintes, se lles sorrío;
que hai caras amargas, se estou amargado;
que o mundo está feliz, se eu son feliz;
que a xente se anoxa, se eu estou anoxado;
que as persoas son agradecidas, se eu son
agradecido.

A vida é coma un espello:
Se sorrío, o espello devólveme o sorriso.
A actitude que tome fronte á vida é a mesma
que a vida tomará ante min.
"O que queira ser amado, que ame". Non
compliques as cousas, é así de simple:
Estrañas? CHAMA!
Queres ver alguén? INVITA!
Queres que te comprendan?
EXPLICA DE NOVO!
Tes dúbida? PREGUNTA!
Non che gusta algo? DESBÓTAO!
Gústache algo? CÓIDAO!

EDITORIAL

En ASEM coidamos…
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Dise que a dificultade axuda a crecer. En ASEM, traballamos niso cada día, paso a paso,
afondando nos nosos propios recursos e apoiándonos nas axudas externas.
O extracto de prensa 1995-2011 reflicte a súa ampla e laboriosa acción e anima o seu
equipo a afondar: falamos de dependencia, de información, de animación social, de
integración, de autonomía persoal, entre outras cousas, tal como ensina o noso tríptico.
Coa súa dinámica interna, o equipo de ASEM multiplica hoxe os pequenos encontros, fai
florecer novos e prometedores grupos de axuda mutua e abre portas a encontros cos
nenos e nenas, como no recente primeiro campamento en Bergondo.
Apoiando a sede de Vigo, a delegación na Coruña consolídase arredor da súa
coordinadora e con voluntarios futuros profesionais.
Para dar e tomar. ASEM está nas túas mans.
Es o que pregunta, o que manifesta o teu interese, o que propón, o que participa, o que
apoia, o que nos representa na túa cidade, o que escribe, traduce, o que envía fotos
relevantes, o que organiza xunto co equipo, o que se despraza, o que lle bota
imaxinación e nos fai avanzar.Os socios, ti e mais eu, somos a clave.
Algo novo, algo máis, está acontecendo en ASEM Galicia. Hai unha movida florecendo
como a primavera e dá gusto. A xente móvese. Pronto chegarán tamén cambios na xunta
directiva e a renovación de presidente. Todo chega.
JL Bouvy
Pdte.
Non nos para a crise. Interésanos progresar, avanzar. Coidemos.
Últimas noticias:

ASEM Galicia, colabora coa Escola Galega de Saúde na impartición dun taller
gratuíto sobre técnicas de apoio para persoas con discapacidade. Información :

http://feweb-fegas.sergas.es/FEWEB/ListadoActividadesCidadans.aspx?

UNHA TESE DE DOUTORAMENTO

CON ASEM GALICIA

Impacto psicosocial da cadeira de rodas na vida das
persoas afectadas por unha enfermidade neuromuscular

ACTUALIDADE
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Este é o título da tese de doutoramento
realizada e defendida o pasado 19 de
decembro por Thais Pousada, terapeuta
ocupacional de ASEM Galicia.
Este estudo, que comezou en 2009, tiña
como principal
obxectivo determinar
como pode influír o uso da cadeira de
rodas na calidade de vida das persoas
afectadas por unha ENM.

Os seus protagonistas foron
socios e
contactos de ASEM
Galicia cun diagnóstico de enfermidade neuromuscular,
residentes na devandita comunidade
autónoma, maiores de 7 anos e, por suposto, usuarios dunha cadeira de rodas.
Ademais, incluíuse a análise da figura do coidador familiar e o estudo do seu labor de coidados.
Para recoller os datos, a todos os participantes se lles deu un cuestionario básico de rexistro sobre as súas características persoais e da cadeira de rodas e aplicáronse tres escalas de avaliación:
•
Medida da independencia funcional: para valorar o grao de autonomía persoal na realización das actividades cotiás.
•
Escala do impacto psicosocial de produtos de apoio (PIADS): esta ferrramenta
serve para determinar como é o efecto da cadeira de rodas sobre trazos da competencia, a adaptabilidade e a autoestima do usuario.
•
Ferramenta do emparellamento persoa-tecnoloxía (MPT): é unha escala que permitiu coñecer as características de personalidade dos participantes, así como o grao de adaptación
entre eles e a súa cadeira de rodas.
•
Para aqueles casos en que tamén participou o coidador, utilizouse a “escala de sobrecarga
do coidador de Zarit”.
Os principais resultados sinalan que, en xeral, o impacto psicosocial da cadeira de rodas é positivo. Os principais determinantes diso son: a cadeira eléctrica, o factor de ter unha independencia
na mobilidade e o correcto emparellamento entre o dispositivo e o usuario. A partir deste traballo
propúxose un modelo conceptual e que trata de explicar o impacto positivo da cadeira de rodas
en persoas con ENM e a consideración desta medida nos procesos clínicos de prescrición para
mellorar a súa calidade de vida.
Sen o voso apoio, colaboración e tempo dedicado, esta tese non chegaria a ver a luz, por iso,
quérovos dedicar, persoalmente o seguinte fragmento:
"Grazas a todas as persoas que formades parte de ASEM Galicia e participastes e colaborastes,
directa ou indirectamente, neste traballo. Cada día, con cada visita e entrevista, ensinástesme e
animástesme, fixéstesme reflexionar e, grazas a vós, aprendín a valorar o importante e a esencia
vital. Aínda que algúns xa non estades, sodes e fostes persoas marabillosas e a vosa axuda non
ten palabras."
Thais Pousada. Terapeuta ocupacional de ASEM Galicia
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Últimas noticias:
A Federación ASEM abre unha convocatoria para conseguir
un banco de proxectos de investigación en ENM
Os proxectos seleccionados serán presentados a diferentes axentes financiadores.
Esta convocatoria pública estará aberta ata o día 3 de abril. Info en www.asem-esp.org.

ASEM APOSTA POLA FORMACIÓN
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coa Universidade da Coruña

ACTUALIDADE

A NOSA PEQUENA EXPERIENCIA EN ASEM GALICIA
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Ola a todos, somos Paula e Laura, alumnas do
último curso do grao en Terapia Ocupacional.
A principios de novembro de 2011,
comezamos as nosas prácticas en ASEM
Galicia, sen ningunha experiencia previa en
temas de enfermidades neuromusculares. A
nivel teórico, tiñamos certas pinceladas, non
obstante, na práctica internabámonos en algo
completamente novo.Desde un inicio, a
terapeuta
ocupacional
da
asociación
proporcionounos a documentación necesaria,
o cal nos facilitou a aprendizaxe. Ademais,
transmitiunos pautas e experiencias que
potenciaron habilidades e capacidades
imprescindibles na nosa práctica diaria como
terapeutas ocupacionais.
Durante este tempo, tivemos a oportunidade de coñecer e compartir momentos
agradables con distintos socios e familiares de ASEM Galicia, os cales nos
contaron como é a súa vida diaria, así como as dificultades que se encontran e
os apoios necesarios para solucionalas.
Entre diversos proxectos que preparamos, temos que destacar un moi especial,
non só pola ilusión de levalo a cabo, senón porque nos acompañou desde o
primeiro día en prácticas, cando a nosa titora nos pregunta "que vos parece
organizar un campamento de fin de semana?".
Desde un inicio, supuxo moito esforzo e dedicación. Horas e horas preparando
cada detalle, sempre con cariño, aínda que, en ocasións, ao desexar que todo
saíse ben, o nivel de esixencia nos sufocaba en exceso. Non obstante, tras
compartir esta nova experiencia, tanto para nós, coma para os nenos e a
asociación, podemos dicir que todo o esforzo pagou a pena. A fin de semana foi
inesquecible, unha experiencia que nos fixo crecer como futuras profesionais e
como persoas.
Agradecemos o apoio e a colaboración das diferentes persoas que nos
encontramos no camiño, xa que sen elas non sería posible.Por último, só nos
queda darlle as grazas á asociación e, especialmente, á terapeuta ocupacional,
por depositar en nós a confianza suficiente durante o transcurso das prácticas,
que, sen dúbida, marcarán un antes e un
Dende ASEM, unha gran
despois.
Un forte abrazo e ata pronto. Paula e Laura.
Alumnas de terapia ocupacional. UDC.

aperta a tod@s @s
nos@s voluntario@s

Encontros

ACTIVIDADES ASEM
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ASEM disfrázase de festa:
O pasado 21 de febreiro realizamos
na sede da asociación unha festa de
Entroido. Estivo cargada de bo
humor, risas e, como non, tamén de
cousas riquísimas elaboradas polas
mans expertas das nosas socias e
socios.
Aos que non asististes, animámosvos
a que veñades en futuras ocasións,
Fomos de cea na Coruña
Na nosa delegación coruñesa tamén
tivemos ocasión de celebrar o Entroido. O
destas rapazas tan guapas foi unha cea o
venres de Entroido, 17 de febreiro, na que
acompañadas de polbo, chocos,
ensaladas e filloas pasamos unha noite
moi agradable.

Incluso os meus amigos
se fan socios!!!
Visita ao Museo do Mar de Vigo
O próximo 30 de marzo, ASEM Galicia
vaise de excursión ao Museo do Mar
situado na avenida Atlántida, 160, en
Vigo. Ás 16.00 h sairemos desde a
asociación cara á parada de bus máis
próxima. Colleremos un bus accesible
para ir todos xuntos ao museo.
Con esta actividade preténdese,
ademais de realizar unha actividade
grupal, fomentar a autonomía dos
participantes, potenciar as súas
capacidades e reforzar a súa
autoestima.
Aqueles que esteades interesados na
actividade, poñédevos en contacto con
Nelia Bruña, traballadora social de
ASEM Galicia no tlf.: 986 378 001 ou
escribide ao correo electrónico

Tamén na Coruña... comezamos un
novo taller
ASEM Galicia pon en marcha un taller de
encaixe de palillos para todos os usuarios
do Centro Municipal García Sabell (zona
Elviña).
As clases serán impartidas por unha
profesora con experiencia que, ademais,
é socia colaboradora de ASEM Galicia. As
clases serán de 1 hora e media á
semana, en horario de tarde, día por
determinar (luns ou xoves). Realizarase
unha reunión informativa previa con todas
as persoas interesadas.
Podedes inscribirvos neste taller a través
do e-mail info@asemgalicia.com ou do
teléfono 981 240 988.

Próxima oportunidade coa Federación ASEM
No Centro CREER de Burgos, I encontro de Familias
do 3 ao 6 de maio de 2012
Non o perdas! Infórmate xa!

Sesión de risoterapia

ACTIVIDADES ASEM
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Nin a crise nos quitará as ganas de seguir
rindo, e que mellor xeito que organizando unha
sesión de risoterapia. No mes de abril levarase
a cabo esta actividade na sede da asociación,
en
canto
teñamos
a
data
exacta,
informarémosvos.
A risoterapia é unha estratexia ou técnica
psicoterapéutica tendente a producir beneficios
mentais e emocionais por medio da risa.
Trátase en xeral de que as sesións de
risoterapia
se
practiquen
en
grupo,
aproveitando o contaxio de persoa a persoa, rir
en grupo non é o mesmo que facelo sós; así, o
efecto grupal estimula os que normalmente
non rirían.
É importante aprender a rirse dun mesmo, das capacidades limitadas de ser humano e
da vida.
A sociedade ensina a rirse dos demais en lugar de facelo cos demais. A risoterapia
axuda a desdramatizar as situacións da vida, desenvolvendo o espírito competitivo e
optimista. Por iso as persoas que realizan risoterapia aprenden a ter unha mellor visión
de si mesmos, do seu ámbito e das súas posibilidades.
O básico que se debe facer é rir un minuto durante tres veces ao día. Aínda que iso
pareza moi pouco, é o esencial para que unha persoa teña unha maior calidade de
vida, pois a risa é a mellor medicina preventiva, sen ningunha contraindicación.

PROTAGONISTAS: OS NENOS
Campamento “Un carnaval diferente”
A última fin de semana de febreiro, tivemos a oportunidade de compartir
unha incrible experiencia cunhas persoíñas moi especiais: os nosos nenos
de ASEM Galicia.
Grazas á colaboración económica de AF Steelcase, e á participación das
alumnas de 4.º de Terapia Ocupacional, tivemos diversión do venres ao
domingo, con disfraces incluídos.
A nosa aventura comenzou o día
24 pola tarde, cando todos os
rapaces ían chegando coas súas
maletas ao albergue de Gandarío
(Bergondo). Uns xogos de
presentación serviron para
romper o xeo e, tras a cea,
participamos nun concurso con
probas musicais e artísticas. Á
mañá seguinte estivemos nas
pistas deportivas, divertíndonos
con xogos populares e logo fomos á sala de actividades a facer os nosos propios
disfraces do Entroido.

Última edición, solicítaa en versión Pdf!.
Un novo documento está á disposición de afectados e profesionais. Trata das

"Modalidades prácticas da ventilación domiciliaria non invasiva con
presión positiva, a longo prazo, nas enfermidades neuromusculares".

Coa colaboración de :

ACTIVIDADES ASEM
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Á mañá seguinte
estivemos nas pistas
deportivas,
divertíndonos
con
xogos populares
e logo fomos á sala
de actividades a
facer
os
nosos
propios disfraces
do Entroido. Despois
da comida, as
rapazas
tiñan
preparada unha busca do tesouro: a través de diferentes probas, os nenos ían
conseguindo pistas que os levarían a encontrar… un cofre cheo de moedas de
chocolate. Como estabamos cansos, improvisamos unha sesión de cine e despois
decoramos a sala para a nosa festa de carnaval: todo o mundo foi disfrazado, con tres
temáticas distintas, habíaos de Bob Esponxa, outros ían de Oso Panda e os máis
guerreiros foron de piratas. A nosa festa incluíu posado, desfiles, música e
CHOCOLATE PARA TODOS.
O domingo pola mañá, o cansazo xa se notaba nas caras de todos, pero aínda
quedaba a sorpresa final: os nosos amigos de Montegato fixéronnos unha exhibición
espectacular e unha mini-sesión de adestramento canino que gozaron grandes e
pequenos.
Case daban as dúas da tarde do domingo cando nos despedimos, todos cun sorriso
de orella a orella, esperando con ilusión o próximo campamento para vernos as caras
de novo e seguir gozando da compañía dos nosos socios máis pequenos.
Últimas noticias:
Os máis pequenos xa poden apuntarse nas Colonias de Verán da Federación ASEM
Preséntase a Semana de Respiro Familiar 2012, que se levará a cabo do 8 ao 15 de xullo nas instalacións
da Cinglera, en Vilanova de Sau, Barcelona. O período de preinscrición ábrese do 19 de marzo ao 19 de
abril. Este ano o criterio xeral de praza por orde de inscrición queda sen validez. Infórmese en Asem Galicia

Infórmate
das nosas
Actividades en
Facebook

E dáte de alta en
info@asemgalicia.com
para recibir o noso

e-boletín semanal

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de Asem Galicia. Coordinación
redacción: Nelia Bruña (traballadora social), Thais Pousada (terapeuta ocupacional) , Jean-Louis Bouvy. Tradución:
Arximiro Fernández Maquetación: Manuel Martín, Apoio loxístico e difusión: Alex Costas e colaboradores.
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a numerosos
profesionais, institucións, asociacións e persoas en contacto
Edición impresa única en lingua galega: 1.100 exemplares.
“Es posible obtener un ejemplar impreso en castellano solicitándolo a ASEM Galicia.”
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A integración escolar é unha realidade?

AUTONOMÍA PERSOAL

8 A atención educativa á diversidade inclúe un "conxunto de medidas e actuacións dirixidas a adaptar a
resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado”. Por este motivo, ningunha circunstancia persoal ou social, entre elas o feito de ter unha discapacidade, pode ser motivo de discriminación na
organización da atención educativa ao alumnado.
Os nenos afectados por unha enfermidade neuromuscular necesitan estar integrados e escolarizados nun
colexio ou centro educativo ordinario e débenselles proporcionar todos os recursos necesarios para a súa
participación escolar en igualdade: coidador, transporte adaptado, adaptación do posto escolar, adaptacións
curriculares, accesibilidade do centro...
O pasado mes de decembro foi aprobado, en Galicia, un novo Decreto de atención á diversidade. O seu obxectivo é darlles resposta ás características singulares de cada alumno/a, potenciando a atención educativa
nun ámbito inclusivo e coas medidas e recursos que respondan ás súas necesidades.
Cales son as medidas de atención á diversidade?
Aínda que se promove e prioriza a integración nos centros ordinarios, considéranse varios tipos de escolarización: escolarización en centros ordinarios (son a primeira preferencia), en centros de educación especial ou
escolarización combinada (asociación das dúas primeiras).
Ademais, existen os chamados "centros de escolarización preferente", que ofrecen uns recursos e materiais
específicos para atender as necesidades especiais e complexas de certos alumnos con singulares características. Ao noso entender, este tipo de centros están lonxe da idea de integración escolar.
As medidas de atención á diversidade son as actuacións e programas dirixidos a ofrecer unha resposta
educativa axeitada ás necesidades do alumnado. Poden ser ordinarias ou extraordinarias. Ambas as dúas
resúmense na seguinte táboa:
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Medidas ordinarias: facilitan a adecuación do currículo
prescritivo

Medidas extraordinarias: implican un cambio significativo

Adecuación da estrutura organizativa do centro

Adaptacións curriculares

Adecuación da programación didáctica ao contorno e
alumnado
Metodoloxía colaborativa en grupos heteroxéneos

Agrupamentos flexibles

Adaptación dos tempos e procedementos de avaliación

Flexibilización da duración do período de escolarización

Aulas de atención educativa e convivencia

Programas de diversificación curricular

Desdobramento de grupos

Programas de cualificación profesional inicial

Reforzo educativo

Atención educativa a alumnos con dificultades de asistencia
continuada
Grupos de adquisición de linguas e grupos de adaptación da
competencia curricular.

Programas: de enriquecemento curricular, de reforzo en
áreas instrumentais básicas, de recuperación, de habilidades sociais e personalizados.

Apoio do profesorado de pedagoxía terapéutica

Como é o proceso de escolarización dun neno cunha enfermidade neuromuscular?
Os nenos afectados por algunha enfermidade neuromuscular, polas súas especiais características, teñen
unhas necesidades específicas de apoio educativo. Por iso, é necesario que reciban a correcta actuación
dentro da atención á diversidade.
A escolarización dun neno cunha ENM segue o seguinte esquema:

Como os pode axudar ASEM Galicia?
A nosa área social e de terapia ocupacional ponse á vosa disposición para resolver calquera consulta
referida a temas de escolarización e integración escolar. Desde unha orientación sobre a accesibilidade do
centro, a adaptación do posto escolar, o uso de materiais adaptados, ata a defensa e o recoñecemento
dos dereitos dos alumnos. ASEM Galicia apoia os seus socios na reclamación daqueles recursos
necesarios para a súa plena integración escolar: solicitude dun coidador, transporte adaptado, reclamación
das obras de mellora da accesibilidade...
Non o dubidedes, a educación é un dereito e o noso deber é axudarvos: poñédevos en contacto connosco
e trataremos de buscar a mellor solución para os nosos pequenos. info@asemgalicia.com. Tlf.: 986 378 001.

AUTONOMÍA PERSOAL
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APLAUDIMOS!!!

Un verdadeiro exemplo de integración no colexio As Covas de Meaño
Desde ASEM Galicia fomentamos e axudamos a facer efectiva a integración a todos os niveis,
entre eles na escola.
Hai un tempo, o director do colexio As Covas de Meaño púxose en contacto coa asociación para
solicitar a nosa axuda na integración dunha nena cunha enfermidade neuromuscular. Necesitaban
que as editoriais lles facilitasen os libros de texto en PDF aberto para que a nena puidese traballar
nos mesmos textos que os seus compañeiros.
Desde ASEM Galicia realizamos varias xestións, entre elas, redactar un certificado conforme a nena
era socia da nosa entidade e presentaba unha enfermidade neuromuscular que lle dificultaba a
escritura, soster un libro, pasar as páxinas..., polo que era necesario que lle facilitasen ao colexio o
libro en PDF aberto.
Outra editorial pedíalle ao colexio que o escrito estivese asinado por unha entidade superior a
unha asociación, polo que lle solicitamos colaboración á Federación Española de Enfermidades
Neuromusculares da que somos membros, que sen ningún problema asinou o escrito.
Moitas veces, a integración depende máis da vontade das persoas que dos medios que teñamos
ao noso redor. Desde aquí aplaudimos as iniciativas integradoras como a que tivo este colexio e
animamos a todos a seguir o seu exemplo. Por iso invitámosvos a ver a reportaxe que lles fixeron
para o programa "El mundo se mueve contigo" de La 2: http://www.rtve.es/alacarta/videos/elmundo-se-mueve-contigo/

Hóckey en cadeira
eléctrica: o mellor
deporte do mundo
Ola! Son Álvaro Caballero Romero e teño
20 anos. Son minusválido e estou en
cadeira de rodas. Teño unha distrofia
muscular de Duchen e queríavos explicar
en que consiste o hóckey en cadeira de
rodas eléctrica. Ben, este é un deporte
que o poden practicar as persoas que
leven cadeira de rodas eléctrica e que
teñan unha discapacidad motora. Logo tamén quería dicir que é un deporte que aquí en España
está pouco estendido, que se practica especialmente en tres comunidades: Cataluña, a
Comunidade Valenciana e Madrid, nesta última empezouse a practicar hai dous anos.
Neste deporte os equipos constan de cinco xogadores, é dicir, un porteiro e catro xogadores de
campo. Hai dous tipos de stick, un stick de man e un t-stick. O porteiro ten que xogar cun t-stick e
entre os cinco xogadores pode haber ata tres con stick de man e dous ou tres t-stick, contando
que un é o porteiro. O campo mide 26 m de longo por 16 m de ancho, e a portería mide 2,5
metros de ancho, 20 cm de alto e 40 cm de profundidade. A pista ten que estar rodeada de
taboleiros dunha altura de 20 cm para que non se vaia a pelota fóra. O partido consta de dúas
partes que duran 20 minutos cada unha e un total de 40 minutos, cun descanso de 10 minutos. Se
remata o partido con empate neses 40 minutos, xogaríase unha prórroga de 10 minutos con “gol
de ouro” e se non se mete gol hai unha quenda de penaltis. Un ultimo consello que quería dar é
que hai unha área de portería que só pode pisar o porteiro, se a pisan os defensas é penalti e se a
pisan os atacantes é falta. Ah!, e non se pode levantar a pelota máis alta de 20 cm.
Logo tamén vos quería falar da miña experiencia neste deporte. Empecei a practicar o hóckey en
cadeira de rodas eléctrica hai tres anos, contando esta tempada, e nestes anos a miña experiencia
foi moi boa, porque é un deporte moi divertido e apaixonante, e no que cos compañeiros se crea
un bo ambiente de traballo e de diversión. Nos dous primeiros anos xogamos en dous
campionatos de España e nos dous quedamos subcampións; pero isto só se consegue con traballo
de equipo, con esforzo e tamén con ganas de divertirse. Aínda que esteamos con esta
discapacidade, poder facer un deporte faite sentirte mellor e así tamén podes probar algo
diferente para saír da rutina. Por ultimo, queríavos dicir que escribín este artigo para que vos
animedes a facer este deporte, pois é moi divertido e pasarédelo moi ben, porque a nosa
enfermidade non nos impide practicar ningún deporte.

Recibimos queixas do 065
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Como xestionalas?

No noso último
boletín trimestral recordabámosvos este servizo
de transporte, non urxente, está destinado a
todas as persoas que teñan recoñecido un grao
de dependencia ou un grao de discapacidade
maior do 65%, residan en Galicia e teñan
recoñecida a imposibilidade de utilización de
transportes colectivos.
Nos últimos meses chegáronnos varias queixas
dalgúns de vós polo mal funcionamento deste
servizo, algunhas das cales xa vos axudamos a
canalizar. Puxémonos en contacto con outras
asociacións de persoas con discapacidade e
coméntannos o mesmo, que o servizo non está a
funcionar correctamente.

Existen varias maneiras de canalizar as queixas, incidencias..., tanto a nivel individual como por
medio da asociación, a través de:
•

Chamadas telefónicas ao 065.

•

Envío de e-mails.

•

Reclamacións dirixidas á Xefatura do Servizo Galego de Apolo á Mobilidade persoal.

Ante calquera dúbida que teñades para xestionar estes trámites, poñédevos en contacto con
Nelia Bruña Sánchez, traballadora social de ASEM Galicia, no teléfono 986 378 001 ou no
correo electrónico trabajosocial@asemgalicia.com.

SOCIAL

Agradecemos a colaboración institucional no ano 2011
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Adaptación normativa á Convención Internacional sobre os Dereitos
O día 2 de agosto de 2011, publicouse no BOE a Lei
26/2011 que supuxo un novo avance no
recoñecemento dos dereitos das persoas con
discapacidade no noso país e na mellora dos servizos
do Estado do Benestar de cara a este colectivo.
O principal obxectivo desta Lei foi a de adaptar a
normativa española para o cumprimento dos
compromisos adquiridos pola ratificación da
Convención Internacional sobre os Dereitos das
Persoas con Discapacidade, así como cumprir os
prazos pactados.
Entre as principais modificacións deste texto lexislativo e
as máis interesantes para os nosos socios son as
realizadas con respecto ás seguintes leis:

11

Lei de propiedade horizontal: ampliación das obrigacións das comunidades de veciños na
mellora de accesibilidade de servizos e elementos comúns.
•
Amplíase o importe mínimo do gasto de non superar as 12 mensualidades (e non 3 como
ata agora)
•
Establécese a exención do pagamento a aqueles veciños que teñan un nivel de ingresos
inferior a 2.5 veces o IPREM.
•
Se se adoptan validamente acordos na Xunta de propietarios para a realización de obras de
accesibilidade que excedan o importe de 12 mensualidades, a comunidade quedará
obrigada ao pagamento dos gastos.
•
Os propietarios que se opoñan ou demoren inxustificadamente, responderán ás sancións
que poidan impoñerse por vía administrativa.
Lei de integración das persoas con discapacidade (LISMI):
•
A reserva de vivendas de promoción pública dirixidas a persoas con discapacidade
increméntase ata un 4%.
•
Aplícaselles ás vivendas de promoción pública.
•
Se as vivendas se destinan ao alugamento poderán adxudicarse a persoas con
discapacidade individualmente ou a asociacións ou fundacións sen fin de lucro.
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade:
Promoción, extensión e mellora dos sistemas de detección precoz de discapacidades e dos
servizos destinados a previr e reducir ao máximo a aparición de novas discapacidades ou a
intensificación das preexistentes.

•

Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do emprego público:
Incremento da reserva de prazas prevista nas ofertas de emprego público con carácter
xeral, dun 7% das vacantes ofertadas, das cales, o 2% se dirixirán a persoas con
discapacidade intelectual.

•

Outras leis que foron modificadas son:

ο Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do
comercio electrónico

SOCIAL

ο Lei de contratos do sector público
ο Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre protección civil
ο Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación de profesións sanitarias
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ο Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos
españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das persoas xordas, con
discapacidade auditiva e xordo-cegas
O noso servizo de Información
ASEM Galicia pon á vosa disposición o seu servizo de Información,
orientación e asesoramento. Por iso, se tendes calquera dúbida ou
queredes realizar algunha consulta sobre a aplicación desta nova lei e
as modificacións que incorpora, podedes poñervos en contacto
connosco no teléfono 986 378 001 ou no e-mail:
info@asemgalicia.com

Sinaturas pola ciencia: Desde as sociedades científicas e as universidades estase
pedindo a sinatura dunha carta por manter a nosa estrutura científica. Mentres a historia
demostra como os paises que máis invisten en ciencia son os que máis se desenvolven e os que
mellor soportan as crises, e mentres as indicativas europeas animan a incrementar as partidas
dedicadas á ciencia (como xa están a facer por exemplo Alemaña e Francia) no noso país estase
a recortar dun xeito alarmante, que lastrará as posibilidades económicas e de desenvolvemento
do noso país. É necesario mostrarlle ao noso goberno que a sociedade española é o
suficientemente madura para saber que o investimento en ciencia é a mellor aposta polo
desenvolvemento económico potente e sostible a medio e longo prazo.

Máis información: http://www.investigaciondigna.es/wordpress/firma

"SECUESTRO AGRIDOCE"

Ola amig@s!
Chámome M.ª Carmen Álvarez Vázquez e animeime a contarvos o testemuño
12 da miña loita persoal co SÍNDROME de GUILLAIN-BARRE.
Todo comezou o 14-08-2007. Como calquera día acudo ao meu traballo, pero algo pasa no
meu corpo, pois empezaba a dar sinais de que algo non ía ben, algo non encaixaba, sentíame
estraña, aínda que a causa a ignoraba. A pesar diso, púxenme mans á obra coma se doutro día
máis pasase no calendario. Ese mesmo día, entrada a tarde-noite, o meu corpo xa empeza a
manifestarse cunha infección intestinal que ía acompañada dunha forte e insoportable dor na miña
perna dereita, coma se algo estivese a percorrer a miña perna desde a cadeira ata o nocello, coa
sensación que algo se movía nos meus músculos.

CÓNTANOS

Acudo ao servizo de urxencias e despois da exploración non hai nada claro que apunte de
onde pode vir a dor. Descártase que sexa ciática, así que tratamento de calmantes para aliviar a dor
e para a casa.
Van pasando os días e a dor non remite. Realízanme novas exploracións. Nada aclare. O
día 24, asoman novos síntomas: perda progresiva de forza en pés e mans que vai deixando o meu
corpo como unha bolsa chea de auga, a cal non podes controlar, e quedo soamente co movemento
da miña cabeza e con todas as miñas facultades de orientación e conciencia do que me estaba a
suceder. Trasládanme ao hospital. Facenme probas. Chaman o neurólogo (Dr. Parrulo, de Povisa)
e coa súa exploración e xa coas súas sospeitas, solicita unha punción lumbar. Os resultados confirman que teño un visitante chamado SÍNDROME de GUILLAIN-BARRE. Aínda que pronto se localizou, xa fixera bastantes avarías no meu corpo. Aínda hoxe loito contra semellante circunstancia.
Como che cambia a vida! A pesar de todo, podo considerarme "afortunada". Cambiei de
"status", pasei a depender as 24 h. do día e os 365 días do ano do meu marido, dos meus fillos, da
familia e amigos. Entón, preguntarédesvos por que digo que son afortunada. Pois si, teño unha
fermosa e bela familia: marido, fillos, familiares e amigos, coa súa total entrega á miña persoa,
demostrándome todo o seu amor e cariño e toda a súa calidade humana; arroupándome, protexéndome e coidándome en todas as miñas necesidades físicas e anímicas. Grazas a eles puiden so
portalo e resistilo. Grazas tamén aos profesionais: fixéronme comprender que a miña colaboración
era moi importante para recuperarme, cunha aceptación da situación o máis positiva posible. Un
recordo especial para o meu fisioterapeuta Iago e para Raquel, a miña terapeuta ocupacional, que
me axudaron para que lograse a maior autonomía posible nas actividades da vida diaria. Con todo
iso aprendín que os golpes da vida están aí para que nos demostremos a nós mesmos a gran
capacidade de resistencia e de loita que podemos ter.
Imaxínome que vos gustará saber que é un Guillain-Barre. Sospéitase que principalmente
pode ser unha infección vírica, no meu caso vén precedido dunha infección intestinal. E un trastorno no que o sistema inmunolóxico ataca o propio corpo, o virus confúndeo e non sabe defenderse,
e principalmente as partes máis afectadas adoitan ser as periféricas ou distais (o meu caso persoal). É unha enfermidade que destrúe a mielina que rodea os axóns dos nervios periféricos.. Por esa
razón os músculos non traballan, pois a orde non lles chega. Coloquialmente pódese dicir que
“os cables están cortados” e o sinal nervioso non chega aos músculos.
Aínda non existe cura para atacar esta síndrome, pero o tratamento físico e rehabilitador é moi
importante para reeducar o paciente no cambio que o seu corpo recibiu.
Despois de 4,5 anos, padezo unhas secuelas moi severas en mans, pés e moita debilidade
muscular nas pernas. Os datos da miña exploración neurofisiolóxica dan unha
"POLIRRADICULOPATIA" motora moi severa.
Gustaríame que o meu testemuño lles servise de
axuda a tantas persoas afectadas con enfermidades
chamadas raras ou pouco frecuentes. Animarvos e aceptar a
adversidade sei que non é doado, pero tampouco
imposible, así que non perdamos as esperanzas nin as
ilusións de que despois do malo nos ten que chegar algo
mellor. Tratemos de levalo da forma máis positiva posible.
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"A vida sempre espera situacións críticas para
mostrar o seu lado brillante". SAÚDOS MOI

