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¡Sé positivo!

“Mantén tus pensamientos en positivo
porque tus pensamientos se convierten en tus palabras.
Mantén tus palabras positivas
porque tus palabras se convierten en tus acciones.
Mantén tus acciones positivas
porque tus acciones se convierten en tus hábitos.
Mantén tus hábitos positivos
porque tus hábitos se convierten en tus valores.
Mantén tus valores positivos porque tus valores se
Convierten en tu destino”
- Mahatma Gandhi -

Compartimos as
nosas forzas!

Publicación subvencionada
pola Deputación da Coruña
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Partido de Fútbol Solidario a favor de Asem Galicia
O pasado día 23 de febreiro ás 12:00
da mañá asistimos ao apaixonante
partido de fútbol feminino entre o club
El Olivo e o club de Valadares.
Estes clubs xogaron ese día por unha
boa causa, que foi “Meterlles un gol ás
Enfermidades Raras”. Este partido
realizouse a favor da nosa entidade.
Estivemos presentes cunha mesa
informativa con documentación sobre
a nosa entidade e as enfermidades
neuromusculares.

ACTUALIDADE

Ademais, sorteamos unha serie de
premios e recibimos doazóns cos
traballos manuais realizados polos
nosos socios.
Agradecemos a boa acollida que
tivemos ese día e a todas as persoas
que quixeron colaborar coa nosa
causa.

Especial agradecemento á Federación de Peñas Recreativas El
Olivo, o Centro veciñal e cultural de Valadares, a Deputación de
Pontevedra, a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
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Mesa informativa no Centro Comercial As Cancelas
Durante todo o día do venres 31 de
xaneiro, os nosos socios de Boiro
atenderon a mesa informativa no
Centro Comercial As Cancelas, situado en Santiago de Compostela. Ademais de estar informando sobre

as enfermidades neuromusculares e sobre os
servizos que Asem ofrece.
Puidemos expoñer os nosos traballos manuais.
Foron moitas as persoas que se interesaron polo
noso labor.
Grazas á área de márketing do centro comercial
por deixarnos pasar esa xornada alí.

ACTUALIDADE

Día Mundial das Enfermidades Raras
Como todos os últimos días de febreiro desde o ano 2008, o pasado día 28
conmemorouse o Día das Enfermidades Raras.
Esta xornada estivo lanzada ao público en xeral,
investigadores, profesionais sanitarios e, en
especial, aos representantes políticos, tratando de
sensibilizalos sobre estas patoloxías tan pouco
frecuentes e atraer a atención sobre as situacións
de falla de equidade e inxustizas que viven, sobre
todo, os afectados e as súas familias.
Este ano, o lema foi instar a todo o mundo a estarmos "Xuntos por unha mellor
calidade de vida!", xa que a atención e a asistencia non só lle afecta ao tratamento
dos doentes (terapia física, medicamentos, axudas técnicas), senón tamén ás
necesidades dos coidadores, a unha boa planificación dos servizos sociais, ao fomento
da investigación etc.
Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de Asem Galicia
Coordinación redacción: Ismael Babarro, Nelia Bruña, Consuelo Martínez, Tamara Vila, Roberto Fernández,
Rita Bouvy e Silvia Borrazás
Traducción ao galego: Arximiro Fernández
Maquetación: Ismael Babarro
Apoio loxístico e difusión: Ismael Babarro e colaboradores
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a numerosos
profesionais, institucións, asociacións e personas en contacto.
Edición impresa única en lingua galega: 1.000 exemplares
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001
Custo aproximado impresión e envío: 2 €
Ver edicións do Boletín na web: www.asemgalicia.com

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

4

ACTIVIDADES ASEM

Gala Solidaria en A Coruña

O pasado 17 de novembro tivo lugar no Centro Ágora da Coruña a nosa II Gala solidaria
baixo o lema “Compartimos a nosa forza”. O día anterior, tivemos repercusión mediática
en diferentes periódicos como El Ideal Gallego, La Opinión e La Voz de Galicia. A nosa II
Gala Benéfica estivo perfectamente organizada polo noso excelente padriño, Ángel de la
Cruz. Presentada por Érica González (actriz, presentadora e monologuista).
Cunhas inmellorables actuacións de: Coro Cantábile (unhas voces impresionantes); a
cantante Axia Romay, un portento de voz que traspasaba barreiras, ao escotala queda
un sen alento); Martín Camiña e Álvaro Muras (encargados de dar un toque de maxia,
humor e música); o fabuloso Trío Musical formado por Agustín Lage (violonchelo), Raquel Carrera (violín) e Thais Pousada (clarinete), coas súas interpretacions musicais
transportáronnos a un mundo de soños; Javier Varela (fantástico monologuista); a Coreografía de Bollywood Munni Badnaam (precioso espectáculo de danza) e a Coreografía
con abanicos de Marián Arguelles e as súas alumnas (alucinante, cativadora e sorprendente a magnífica coreografía). Grazas a todas e a todos por axudar na difusión das enfermedades neuromusculares e de Asem Galicia

Conmemorando o Día Nacional
das Enfermidades Neuromusculares
Os pasados 11, 12 e 14 de novembro, socios da nosa entidade estiveron presentes en
diferentes hospitais de Galicia cunha mesa informativa. Asem estivo presente no hospital Povisa de Vigo, no de Montecelo de Pontevedra e no do Barbanza.
A finalidade da colocación destas mesas foi dar a
coñecer un pouco máis as enfermidades neuromusculares e o labor de Asem Galicia, así como recadar
fondos coa venda da nosa lotería do Nadal.
Aproveitamos para darlle as grazas á xerencia dos
hospitais por acoller a nosa proposta e os nosos voluntarios, e a estes pola súa presenza eses días.
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Traballos manuais Asem Galicia
Recordade que temos traballos manuais feitos por persoas afectadas por enfermidade
neuromuscular, socias da nosa entidade, que podedes adquirir a cambio dun pequeno
donativo.

ACTIVIDADES ASEM

Achegamos diferentes fotografías para que vexades as marabillas dos artistas que temos. Tamén fan traballos manuais por encargo. Animádevos e colaborade con nós!

Servizo de masaxista en Asem Galicia
Informamos dun novo servizo na sede da nosa entidade. Trátase dun servizo ofrecido por un masaxista voluntario, polo que este servizo é gratuíto.
Esta persoa tratará contracturas, tendinites, dor de lumbares, torceduras, dará tamén
masaxes etc.
Atenderá os venres pola tarde a partir das 17.15h na sede de Asem.
O servizo iniciarase o próximo 4 de abril.
Os requisitos para beneficiarse deste servizo son:
- Ser socio ou socia de Asem Galicia.
- Padecer una enfermidade neuromuscular ou enfermidade rara.
A persoa que queira beneficiarse deste servizo debe pórse en contacto con Nelia Bruña, traballadora social de Asem Galicia no teléfono 986 378 001 ou mediante o correo
electrónico trabajosocial@asemgalicia.com.
Para o día da cita, a persoa deberá traer unha toalla grande.
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Dificultades para a adquisición de material ortoprotésico
Desde a entrada en vigor o pasado 4 de xuño de 2013 da Orde do 28 de maio pola que
se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia, procuramos
manternos informados dos cambios para, logo, informarvos a vós.

AUTONOMÍA PERSOAL

Son numerosas as informacións que nos chegan a través de diferentes socios comentando uns que tiveron que asumir o custo íntegro da prestación ortoprotésica e esperan a
que lles devolvan a parte correspondente.
Trátase dun cambio moi drástrico que deixaría as persoas con baixos recursos nunha situación moi complicada a nivel económico.
Falamos con traballadoras sociais do ámbito sanitario e con diferentes ortopedias para
esclarecer este tema, polo que temos moita información sobre o asunto.
As ortopedias conveniadas coa Xunta nun principio poden acollerse ao endoso, isto é,
que a persoa non adianta os cartos, simplemente debe asinar uns papeis para que o Sergas lle pague o diñeiro á ortopedia.
En vistas de que algunhas ortopedias o tramitan así e outras non, se precisades adquirir
material ortoprotésico, antes de facelo, preguntade na vosa ortopedia habitual as súas
condicións para logo non levardes sorpresas.
En caso de dúbida, poñédevos en contacto con Nelia Bruña, a traballadora social de
Asem Galicia.
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Correcto uso das prazas de estacionamento para persoas
con discapacidade

AUTONOMÍA PERSOAL

Estacionamento reservado… estamos progresando… grazas Concello
Zona azul… sigamos progresando.
A través deste boletín, queremos destacar o bo labor que observamos que leva a cabo
o Concello de Vigo en materia de supervisión do bo uso das prazas reservadas para
persoas con discapacidade.
Hai uns anos, desde este concello fixeron un tedioso
labor cambiando as tradicionais tarxetas de estacionamento de cartón por unhas novas de plástico e cun
anagrama.
Desta maneira, imposibilítanse as falsificacións de
tarxetas. Ademais, sabemos que supervisan rigorosamente que os coches que están nas prazas reservadas
teñan a súa tarxeta en regra e en ocasións paran os
condutores para solicitarlles a documentación.
Este bo labor faise patente acotío, xa que se observa
que as prazas reservadas están libres e dispoñibles para
cando un condutor con discapacidade as necesite.
Queremos sinalar tamén que nas prazas de estacionamento en zona azul do concello
de Vigo as persoas con mobilidade reducida (con tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade) non deben pagar, xa que o Concello ten un acordo coa empresa que leva este servizo.
Nas cidades de Pontevedra e Ferrol ninguén ten que pagar, xa que a súa zona azul é
de balde.
Nas cidades de Ourense, Lugo, A Coruña e Santiago de Compostela, as persoas con
mobilidade reducida si deben pagar na zona azul.

Colabora coa difusión: das Enfermidades
Neuromusculares e da nosa entidade.
Cando xa non precises deste boletín, non o tires! Déixao no teu
centro de saúde, asociación de veciños, farmacia, hospital etc. para
que outros poidan coñecernos.
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Guindastres para piscinas
Hai meses, tanto Asem Galicia como en particular Consuelo Martínez (vocal da nosa
Xunta Directiva) levan solicitando para algunha das piscinas municipais de Vigo un
guindastre que pase a persoa con mobilidade reducida da súa cadeira de rodas á cadeira hidráulica para acceder á auga.

AUTONOMÍA PERSOAL

O 18 de xaneiro de 2014 saía publicada no Faro de Vigo unha noticia co seguinte titular: "O goberno local achegará 80.000 euros ao programa de ximnasia para maiores,
tanto en natación como en ximnasia".
Moitas persoas con mobilidade reducida non poden levantarse das súas cadeiras de
rodas, polo que necesitan un guindastre para seren pasadas da súa cadeira á cadeira
hidráulica, que si teñen las piscinas públicas. Debido a isto, moitas delas non poden
acceder á natación.
O noso colectivo necesita rehabilitación de modo permanente e a natación é unha opción moi beneficiosa para as nosas patoloxías.
A nosa vogal Consuelo Martínez falou con Santos Héctor Rodríguez (concelleiro de
Participación Cidadá do Concello de Vigo); con Abel Caballero (alcalde de Vigo) a través dunha televisión local e pola radio; co xerente e co director do centro Máis que
auga (empresa que xestiona as piscinas municipais de Vigo). O propósito destas conversacións era expoñerlles a súa queixa, a súa necesidade e solicitarlles que adquirisen un guindastre.
O prezo aproximado deste tipo de guindastres é duns 3.500 €. Son máis caros que os
ordinarios, xa que deben ter un material especial para que non os estrague a auga.
Desde aquí queremos sensibilizar sobre estas cuestións e recalcar que para este tipo
de patoloxías poder acceder a unha piscina non é só por lecer (que tamén) senón un
tratamento para manter a masa muscular e frear, na medida do posible, o avance da
enfermidade.
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de

Debido ás numerosas noticias que saen continuamente nos medios de comunicación sobre
embarazos non desexados, pareceunos conveniente publicar este artigo.
Desde a asociación queremos animar as autoridades competentes a que os métodos
anticonceptivos entren dentro do sistema da Seguridade Social e que se acurten os prazos
das listas de espera para poder ser intervidos para unha ligadura de trompas, obstrución
tubárica ou vasectomía.

MÉTODOS HORMONAIS
POR VÍA ORAL
Píldora
Mini-píldora
Píldora postcoital

POR VÍA INTRAVAXINAL E TRANSDÉRMICA
Anel vaxinal

SANIDADE

Parche

INXECTABLES
Inxección mensual
Inxección trimestral

IMPLANTE SUBCUTÁNEO
Dunha ou dúas variñas
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DIU (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO)
DIU DE COBRE

DIU de liberación hormonal
(Aínda que é un método tamén hormonal, inclúese neste apartado)

MÉTODOS DE BARREIRA
PRESERVATIVO FEMININO

PRESERVATIVO MASCULINO

DIAFRAGMA

ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA
LIGADURA DE TROMPAS
MÉTODO ESSURE (obstrución tubárica)
VASECTOMÍA

MÉTODOS POUCO EFICACES

SANIDADE

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA
OGINO (tamén chamado método do Ritmo ou do calendario)
BILLINGS (Método do moco cervical)
TEMPERATURA BASAL
MÉTODO SINTOTÉRMICO

MÉTODOS QUE INTERROMPEN A RELACIÓN SEXUAL
COITO INTERROMPIDO

ESPERMICIDAS SÓS
ÓVULOS VAXINAIS
CREMAS
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Mergullo en Alta Mar: nunha Cadeira de Rodas
(Sue Austin)

TESTEMUÑO

Adaptando a súa cadeira de rodas para
crear unha arte fantástica, Sue Austin remodela o como pensamos sobre a discapacidade e cales son as
ideas preconcibidas que temos acerca dela.

Porén, decatouse de que a súa positiva
percepción deste cambio na súa autonomía non era percibida de igual maneira
polos demais que a observaban como se
perdese algo. Este é o punto de orixe do
seu proxecto no que se propuxo crear
narrativas diferentes e empoderadas sobre a discapacidade para vencer os
prexuízos. Como? A través da arte coa
que busca transmitir a marabillosa sensación de liberdade que ten ao andar
polo mundo en cadeira de rodas, como
cando o fixo nunha acuática permitíndolle explorar o fondo dos océanos, esquivando grupos de peixes e flotando libremente en 360 graos. Está claro que aí
venceu un estereotipo!

Baixo esta premisa que busca cuestionar
os límites que asociamos frecuentemente
a este concepto, esta psicóloga e artista
rompe moldes coas súas valentes iniciativas como a de deseñar una cadeira de rodas especial que lle permitise cumprir o
seu soño de somerxerse nas profundidades do mar para mergullar entre os peixes ou realizar, por exemplo, un ballet Esta é unha das charlas máis inspiradoacuático en cadeira de rodas.
ras e motivadoras que tiven o pracer de
escoitar nunca.
Cando Sue recibiu a súa cadeira “de poder” (como ela mesma a chama) aos 16 As imaxes da cadeira de rodas baixo a
anos despois de estar limitada a estar na auga son preciosas e moi relaxantes.
casa sen moverse e sen saír durante tempo debido a unha prolongada enfermidade, sentiu unha tremenda sensación de
liberdade.
Pasou de estar sen mobilidade ningunha
a encontrarse con que podía saír da casa
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Ademais, queremos brindarlles un agradecemento especial a:
Ángel de la Cruz e Centro Ágora Coruña
Grupo Osiris de Teatro, de Salceda.
Club de Petanca a Florida
Crepería Annaïk
Colaboradores Mostra de teatro de Salceda: Aliprox, perfumería
Karbell, Librería Lemos, Panadería Salceda, Siscom, Salón de Peiteado Crisbor,
Amigos da Música, Floristería Nelke, Driadas, Churrasquería Ozores, YoDecoro

Colaboradores Torneo de Petanca en Vigo: Talleres Calzada, Salón de
Peiteado F.125 ,Farmacia María Eyre, Bingo Castelo Real , Papelería Maruse,
Supermercado Froiz, Frutas Manzado, Carnicería San Cristobal, Talleres
Camelias, Marcos Enmarcaciones, Tren de Lavado Balaídos.

E máis de 40 voluntarios que colaborades día a día connosco!

