
Antonio Orozco, Spin Doctors, 
Quique González, Juan Perro e a 
sua banda e Kepa Junquera encabezan o cartel da  
terceira edición do Festival de La Luz 
 

Tamén contará coas actuacións musicáis de Sés, Uxía Senlle 
e Rozalén, entre outros moitos artistas. 
 
Entrada solidaria 
Un día: 10 € / Dous días: 15 € (+ gastos de distribución) 
Na taquilla: Un día: 15 € / Dous días: 20 € 

 
 
 

 CAPACIDADE 
NEUROMUSCULAR 
Declarada de Utilidade Pública (DOG 25/02/2010) 

 

BOLETÍN 
 

Nº 21 
Agosto 2014 

Boimorto, o 13 e 14 de Setembro 

Evento solidario, a beneficio da Asociación Galega 
contra as Enfermidades Neuromusculares 

Promotora e Fundadora do Festival 
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Novas caras e vellos coñecidos encóntranse na nova  

Xunta Directiva de ASEM Galicia 
 

Tras a celebración da Asemblea Xeneral Ordinaria (xuño) e a Extraordinaria (agosto), a directiva de ASEM 
Galicia ten novo equipo. 
 

Quen é quen en ASEM Galicia? 
 

Como anunciamos, aos antigos membros de xunta uníronselles novas persoas, que con ideas frescas e a 
súa experiencia conformaron un grupo activo e motivado. 
 

Actualmente, a Xunta Directiva de ASEM Galicia está formada por persoas afectadas, familiares destas e 
outras cunha longa vinculación á entidade. 
 

Presentámosnos: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

  Nova xunta directiva Asem 

 
 
Un equipo profesional excepcional: 
 

ASEM Galicia ten un modesto grupo de traballadores, pero cun importante compromiso, labor e motivación. 
Nelia Bruña é a nosa traballadora social, Ismael Babarro é a persoa que se encarga dos temas 
administrativos e de xestión e Álvaro Pita é o noso novo terapeuta ocupacional. 
 

E… non sería o mesmo sen os nosos voluntarios: 
 

Persoas con nome propio que nos axudaron e nos seguen acompañando nas novas frontes de ASEM 
Galicia. Un grupo de máis de corenta integrantes que, de forma desinteresada, colaboran coa nosa 
entidade en actos de difusión, coa páxina web, actividades lúdicas, na tradución de documentos, 
asesoramento específico…. 
 
Grazas a todos e, en especial, ás persoas que formastes parte da Xunta Directiva de ASEM. 

Dende a nosa entidade estamos tremendamente agradecidos 
a Ángel de la Cruz, padriño de Asem Galicia. 
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Presentación do novo Terapeuta Ocupacional,  

nova ubicación delegación e reunión socios Coruña  
 

O pasado venres 27 de maio, tivo lugar na nova 
delegación de ASEM Galicia da Coruña, unha reunión 
cos nosos socios da zona Norte, con gran participación 
por parte destes. Na devandita reunión, os nosos socios 
coñeceron as novas instalacións da delegación de 
ASEM Galicia, situada no Centro A Escada do Burgo na 
rúa Manuel Azaña, 2, no Concello de Culleredo. 
 

Esta nova localización, inicialmente proposta como 
temporal debido ao peche do Centro García Sabell, 
foilles presentada aos nosos socios, que se mostraron 
conformes ante a iniciativa de iniciar os trámites co fin 
de instalarnos indefinidamente no Concello de 
Culleredo. 
 

Nesta reunión, os nosos socios coñeceron o novo 
terapeuta ocupacional de ASEM Galicia, Álvaro Pita, 
que levará a cabo as tarefas propias da área de Terapia 

Ocupacional en toda Galicia, e desenvolverá o seu traballo desde a delegación para todos os nosos socios. 
O seu horario é: os luns de 17.00 a 20.00 h, e os mércores e venres de 10.00 a 13.30 h. 
 

Algúns dos temas tratados nesta reunión foron a presentación dos proxectos en marcha da nosa entidade, 
como o Proxecto Gavea, o Festival da Luz, a Gala benéfica de ASEM ou o Campamento para nenos, 
ademais da continuación do noso banco de axudas técnicas, que proximamente se ampliará e mellorará o 
seu servizo nun proxecto iniciado en colaboración co Concello de Culleredo e o Sergas, que se porá en 
marcha en setembro. 
 

Así mesmo, demos a coñecer algunhas das nosas novas propostas, como a iniciativa do Café do Socio, 
consistente nun encontro informal entre un membro da Xunta Directiva de ASEM e un socio para poder 
charlar de forma distendida e con confidencialidade; un posible convenio de colaboración con Grumico, e 
animamos ós nosos socios a propoñerdes ideas para un futuro proxecto coa entidade Paideia. Tamén 
destacamos a importancia de cara ao próximo trimestre de continuar a nosa acción de sensibilización acerca 
das enfermidades neuromusculares, a través de charlas en centros de saúde, colexios de Farmacia, 
escolas... 
 

Os nosos socios transmitíronnos algúns temas acerca dos que lles gustaría obter maior información, como 
axudas para obter a licenza de conducir, ou sobre fármacos contraindicados nas enfermidades 
neuromusculares, que teremos en conta para as nosas próximas iniciativas. 
 

Moitas grazas a todos os nosos socios polo seu tempo e os seus comentarios, que sen dúbida nos fan 

Primeiro alcalde de Vigo que escoita a Asem 

Estamos esperanzados co compromiso do Concello de Vigo! 
 

O pasado 16 de Xuño o alcalde de Vigo recibiu ás representan-
tes de Asem para tomar partido nas súas necesidades de cara 
ós socios.  
 

Púxose de manifesto que Asem é una asociación de interés 
público na que se apoian moitas familias para asosorarse e pa-
ra a prestación de servizos gratuitos ou a un baixo custo, servi-
zos que non nos presta a Seguridade Social.  
 

Unha vez expostas as deficiencias que presenta a actual sede 
de Asem Galicia, o alcalde decidiu facernos una visita para po-
der valoralo. 
 

Na mesma semana, o 20 de Xuño o Alcalde xunto co respons-
ble de mobilidade visitaron a nosa sede, situada na C/ Párroco Jose Otero, 6 en Vigo. (Pontevedra)  
 

Visto o pouco espazo e os insuficientes recursos económicos dos que dispoñemos, o alcalde comprometeu-
se públicamente á cesión dun local ou a colaboración económica para a disposición dun local adaptado. 
 

Esta grande colaboración permitirános incrementar o nivel de servizos que estamos ofrecendo na actualida-
de para todos os nosos socios. 
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Descubre as Miñas Capacidades en Salceda de Caselas 
 

Evento promovido polo Anpa do colexio Altamira, organizando coa asociación Asem Galicia coa 
colaboración do Concello de Salceda de Caselas, La 
Caixa, a Once, Cogami, Avempo, Club de 
Baloncesto Amfiv, Amencer, Aceesca e Sanxerome, 
e tamén grazas aos voluntarios que participaron 
nesta iniciativa por facer posible que todo o mundo 
puidese participar nas actividades que se 
prepararon.  
  

Tivo lugar o día 23 de maio e realizáronse 
actividades tanto pola mañá como pola tarde.  
 

—> Pola maña, para os nenos de 1º e 2º de 
primaria, entre as 9:45 e as 12:15h nas instalación 
do CEP Altamira. 
  

O programa foi o seguinte:  
  

   — Proxección dunha curta animada e unha breve introdución á discapacidade. 
  

   — Explicación e demostración do traballo dun can guía por parte da ONCE. 
  

   — Exposición e manipulación de material adaptado e axudas técnicas (pinzas de longo alcance, 
abridores, adaptadores, abotoadores, calza-medias, cubertos adaptados etc...)  
  

   — Demostración do funcionamento de furgonetas adaptadas, subíndose nelas en cadeira de rodas. 
  

   — Circuíto con cadeiras, andadores, muletas, bastóns... etc. 
 

—> Pola tarde, as actividades realizáronse na praza do Concello, lugar 

neurálxico da vida social da vila.  
  

O horario foi de 17:00 a 20:30 h, durante o cal todo o mundo puido 
participar nas distintas actividades, que foron: 
  

   — Baloncesto en cadeira de rodas. 

   — Mural co grafiteiro Marcos. 

   — Circuíto con cadeira de rodas, andadores, bastóns, muletas... 

   — Talleres de costura, moldeado de fimo, elaboración de libretas...  

   — Mesas con material adaptado . 

 

Agradecemos a asistencia de todas as persoas que se animaron a 
participar no evento por pórse no lugar e experimentar as dificultades 
de persoas con enfermidades neuromusculares.   

Entrevista na TV Localia no programa “Cuídate”. 
 

O día 7 de abril, a nosa presidenta, María del Carmen Álvarez, e a nosa vogal Consuelo Martínez, asistiron 
ao programa Cuídate da televisión Localia, onde puideron presentar a asociación, os servizos e axudas que 

lles ofrecemos ás persoas e familiares afectados por unha enfermidade 
neuromuscular e incidiuse moito sobre as necesidades e a 
accesibilidade que necesitamos na nosa cidade (por exemplo na Praia 
de Samil, para poder tomar o sol no areal). 
 

Tamén se falou dos problemas que temos para ir ao cine. Ao non estar 
adaptados completamente, temos que ver una película sempre na 
primeira fila, polo que temos que alzar moito o pescozo, coa 
incomodidade que isto supón e a dificultade que implica para unha 
persoa cunha enfermidade neuromuscular.  

 

Outro tema no que se incidiu foi sobre a necesidade de que desde o Concello nos cedan un local amplo 
para a nosa sede en Vigo, para que deste xeito Asem Galicia puidese ofrecer servizos de rehabilitación, xa 
que é indispensable para que os músculos nos se atrofien tan rapidamente. A rehabilitación no sistema 
sanitario público para persoas adultas con enfermidade neuromuscular é moi escasa. A súa filosofía é que o 
sistema de saúde público está para sandar, non para manter ou frear os síntomas das enfermidades. 
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Mercado de Boa Man 
 

Os pasados días 3, 4, 5 e 6 xuño, Asem Galicia participou un ano máis no Mercado de Boa Man xunto con 
outras entidades do sector da discapacidade. 
 

Neste mercado expoñemos os traballos manuais que 
realizan os nosos artistas.   
 

Grazas a todos aqueles que colaboraron connosco. 
 

Se alguén desexa anotarse ao obradoiro de traballos 
manuais ou se tedes ideas para facer traballos manuais 
diferentes, poñédevos en contacto connosco no teléfono 
986 378 001 ou no correo electrónico 
trabajosocial@asemgalicia.com. 
 

Mercado artesán no Centro Cultural Lavadores 
 

O pasado 17 de maio, Asem Galicia estivo presente no mercado artesán do Centro Cultural Lavadores 
representada, entre outros, pola nosa presidenta, María del Carmen 
Álvarez, e o noso benxamín Yoel.  
  

Fomos a única ONG que estivo presente. As persoas que asistiron 
interesáronse moito polo noso labor, xa que descoñecían totalmente o 
traballo da nosa asociación de proporcionarlles información a todas 
aquelas persoas que padecen unha enfermidade muscular . 
  

Especial agradecemento lle temos que dar á Asociación Veciñal 
Deportiva e Cultural de Lavadores, situada na rúa Ramón Nieto, 302 
de Vigo. 
 

Mercado O Calvario 

 

O pasado 8 de maio, Asem Galicia participou no mercado O 
Calvario, representada polo noso administrativo, Ismael 
Babarro, e a nosa vogal Consuelo Martínez. 
  

Expuxéronse os traballos manuais elaborados polos nosos 
socios afectados. Tamén lles demos información sobre as 
enfermidades neuromusculares a todas as persoas que se 
interesaron, a través de boletíns, folletos, trípticos etc. 
 

Mesa Informativa na Praia do Vao 
 

0 15 de xuño tivo lugar una festa onde se promoveu a actividade física para todos, na que unha persoa 
cunha enfermidade neuromuscular puido compartir o exercicio con outras, afectadas ou non.   
  

No programa de actividades, encontramos: 
  

Tanto a “Carreira de Orientación” como a “Andaina” tiveron o seu punto de partida dende as instalacións do 
equipo de Fútbol Coruxo FC. 
  

Estas instalacións tamén acolleron a zona infantil e os xogos “Ponte na pel do outro”, así como a comida 
popular da que todos os participantes puideron gozar ao finalizar as actividades. 
  

Asem Galicia estivo presente representada polo noso membro de Xunta Manuel García, dándolles 
información sobre as enfermidades neuromusculares e explicando a 
finalidade e as axudas existentes da nosa asociación a todas as persoas 
interesadas na nosa causa.  
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III edición do campamento para nenos Asem Galicia 

 Inmersión na natureza 
 
Xa está en marcha a terceira edición do campamento para 
nenos de ASEM Galicia. Co título "Inmersión na natureza", 
entre o 5 e o 7 de setembro, os nosos socios de entre 5 ata 
15 anos e os seus irmáns, primos, amigos... gozarán dunha 
fin de semana de diversión no Cámping Ría de Arousa II. 
 

Este cámping está situado en Santa Uxía de Ribeira, no 
extremo sueste da provincia da Coruña, entre as rías de 
Muros e de Arousa, coñecido por ser un dos portos máis 
importantes de Galicia e un dos enclaves máis bonitos da 
nosa costa. Para chegar, pódense empregar as estradas C-
550 desde Padrón e a C-550 desde Noia. 
 

En plena natureza, na faldra do Monte A Curota, o 
Cámping Ría de Arousa II 
conta cunha chea de 
recursos para pasar unha 

fin de semana inesquecible entre amigos, como espazos de recreo, zona 
de xogos ou piscina. Ademais, contaremos coa colaboración dos alumnos 
do grao en Terapia Ocupacional da Universidade da Coruña, que nos 
axudarán na realización de diferentes actividades, xogos, talleres, e unha 
morea de sorpresas. 
 

Por todo iso, esperamos que esta nova edición do campamento sexa todo 
un éxito, e que a xente máis nova de ASEM Galicia goce tanto coma nós 
preparándoo. 

 

Comida de verán 
 

Como todos os anos, o pasado 14 de Xuño, 
Asem Galicia celebrou a comida de verán. 
 

No evento participaron afectados e familiares 
de diferentes patoloxías  
 

Á marxe de que a comida estaba exquisita, os 
participantes compartimos diferentes 
experiencias. 
  

Por unha parte os familiares intercambiaron 
diferentes solucións ás situacións ás que non 
todas as persoas teñen referencia.  
 

Por outra parte os afectados poideron 
comentar as dificultades ás que se enfrentan 
día a día e como as superan con positividade, 
resultando unha tarde moi agradable e 
beneficiosa. 
 

Para o próximo mes de decembro celebraremos, como é de costume, a comida de inverno, ónde os 
animamos a participar para seguir incrementando a relación entre Asem Galicia e os seus socios. 

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de Asem Galicia 
 

 

Coordinación  redacción: Ismael Babarro, Nelia Bruña, Thais Pousada, Tamara Boubeta, Consuelo Martínez, Ta-
mara Vila e Álvaro Pita. 
 

Tradución 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 profe-
sionais, institucións, asociacións e persoas en contacto. 
 

Edición impresa única en lingua galega: 800 exemplares 
ISSN: 1888-6698  Dep. Legal: Vg 62-2001  
Custo aproximado impresión e envío: 2 €             

Publicación subvencionada pola Diputación Da Coruña 
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Xornada “ Aprendendo a Coidarse” 

8 de Novembro ás 11:00 h 

 
Como levamos facendo habitualmente, un ano máis, 
queriamos organizar unha xornada, pero este ano cun 
requisito fundamental, que fose eminentemente 
práctica. Tiñamos a percepción de que as persoas con 
enfermidades neuromusculares e os seus familiares 
precisaban outro tipo de xornadas e non as puramente 
médicas. Xornadas que os axudasen no seu día a día 
coa enfermidade. 
 

Desta idea nace a xornada “Aprendendo a coidarse” 
que terá lugar o sábado 8 de novembro no Museo das 
Palabras de Samil (Vigo) en horario de 11:00 a 19:00h.  
 

O programa está composto de obradoiros 
participativos dirixidos por diferentes profesionais. 
 
Asem Galicia realiza esta xornada xunto á Asociación 
de Esclerose Múltiple de Vigo (Avempo) e o Centro de 
Recuperación Funcional da Patoloxía Neurolóxica 
(Neurem). 
 

Colaboran con este evento o Concello de Vigo e a 
Deputación de Pontevedra. 

 
 

PROGRAMA 
  
 
Pola mañá:  
 
11:00h / 11:15h Presentación  

 
11:15h / 12:30h Obradoiros simultáneos 
 

Para persoas afectadas: "Fabrica a túa 
propia axuda técnica" 
(Raquel Álvarez Graña e Miriam Soliño Barros. 
Terapeutas Ocupacionais de Avempo e Neurem)  

 
Para familiares e coidadores: "A impor-
tancia da comunicación no manexo da 
enfermidade" 
(Oscar Diez Meleiro e Alba Lafuente González. 
Fisioterapeutas de Neurem e Avempo)   

 
12:30h / 12:45h Pausa  

 
12:45h / 14:00h Obradoiros simultáneos 
  

Para persoas afectadas: "Técnicas de 
automantemento"  
(Oscar Diez Meleiro e Alba Lafuente González. 
Fisioterapeutas de Neurem e Avempo)  

 
Para familiares e coidadores: "Como mo-
bilizar e transferir o noso familiar"  
(Raquel Álvarez Graña  e Miriam Soliño Barros.  
Terapeutas Ocupacionais de Avempo e Neurem)   

 
14:00h / 16:30h Comida 

 

 
Pola tarde:  

 
16:30h / 17:30h "Consellos para unha dieta 

saudable"  (Ana Prejigueiro. Médico e Naturó-

pata)  

 
17:30h / 17:45h Pausa  

 
17:45h / 18:45h "Como nos afecta a emo-

ción" (Rosa María Carri l Bobillo. Psicóloga de 

Avempo)  

 
18:45h / 19:00h Despedida 
  

 
 

Verbum Casa Das Palabras 
Avenida de Samil, 17. 36212 – Vigo (Pontevedra) 

  
ORGANIZADORES                                       COLABORADORES 

  
  

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, farmacias, hospitáis… etc, para que outras 
persoas poidan coñecernos e saber de nós. 
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Discapacidade e maternidade 
 

Monica Chirife é unha muller arxentina afectada de poliomielite aos 7 anos, con mobilidade reducida nos 
brazos e pernas. É usuaria de cadeira de rodas, e tras 
diferentes intentos e complicacións para ser nai, tivo a súa 
filla en 1990.  
 

Con axuda do seu marido, o cineasta Mario Piazza, 
plasmou o día a día do coidado da súa filla no premiado 
documental "Nais con rodas", no que se presentan cinco 
nais con diferentes discapacidades, nun testemuño de 
superación no que queda claro que ter unha 
discapacidade non "incapacita" para ser mamá. 
 

No caso das enfermidades neuromusculares, a debilidade 
dos membros superiores pódelles facer sentir 
inseguridade ás nais, facéndoas sentir incerteza na 
relación co seu bebé. Non obstante, existen diferentes 
alternativas e axudas técnicas que facilitan e evitan 

algunhas das situacións que máis problemas lle poden dar a unha nai cunha enfermidade neuromuscular, 
como ter que levantar o neno.  
 

Por exemplo, un berce de apertura lateral e altura axeitada ou 
regulable permitirá que o neno pase deslizándose de dentro a fóra. 
Outra boa idea é o uso dun portabebés ventral, que facilita os 
traslados e evita o uso dos brazos para suxeitar o bebe.  
 

Para o coche, usar unha cadeira de coche xiratoria facilita meter e 
sacar o neno deste desde o exterior e, en canto á elección do cochiño 

de paseo, é recomendable que 
este sexa motorizado, xa que 
facilita o empuxe durante os 
paseos. 
 

Estas son só algunhas axudas técnicas e suxestións que facilitan os 
coidados do bebe cando existe discapacidade. Pode encontrarse 
máis información no blog "Maternidad Adaptada", da española 
Estrella Gil, unha barcelonesa con parálise cerebral que supón outro 

testemuño de superación e que nos mostra tamén como a discapacidade non está disputada con ser nai. 
 

Nace a primeira ortopedia animal en España 
 

A discapacidade tamén afecta a os animais. Os mellores amigos do home, ao igual ca éste, en ocasións 
padecen enfermidades ou lesións que afectan a súa 
integridad funcional e merman a súa autonomía. Estos 
animais, ata fai pouco, estaban destinados a eutanasia por 
non poder levar unha calidade de vida apropiada. 
Nembargantes, xa existe en España a primeira ortopedia 
para mascotas, ubicada en Badalona, que dá un servizo tan 
necesario para éstes animais como para os seus donos, 
que sofren cada día por eles. 
  

Ortocanis é unha tenda online que ofrece artículos de 
ortopedia e rehabilitación para cans, ocupando un espazo 
ata hoxe vacío no noso mercado. 
 

Como afirma o seu fundador, o inxenieiro Toni Fernández, 
existe una gran distancia en materia de ortopedia animal 
entre o noso país e outros como Gran Bretaña ou Francia, non so en lexislación se non tamén en 
rehabilitación, que pretende disminuir con ésta iniciativa. A sua web tambén incluye un blog onde se explica 
cómo as principais enfermidades e lesións dos cans poden mermar a súa autonomía, e ofrecen exercicios e 
consellos para remedialo, xa que o mellorar a calidade de vida das nosas mascotas con diversidade 
funcional e integralas no entorno, supón una forma máis de normalización e aceptación social que nos 
beneficia a todos. 

Compartimos as nosas  
forzas! 



 

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES                        9 

Á
R

E
A

 S
O

C
IA

L
  

Imposto sobre sucesións e doazóns para persoas con 

discapacidade 
 

É un tributo que grava os incrementos patrimoniais que se producen, normalmente, como consecuencia de 
herdanzas e doazóns, así como os seguros de vida nos que o contratante sexa persoa distinta do 
beneficiario. 
 

A normativa galega establece distintas reducións sobre a base impoñible que mellora e substitúe a 
normativa estatal. Ás persoas con discapacidade, aplícanselles reducións ademais das que lles 
corresponden por parentesco. 
 

En xeral, a base impoñible refírese ao montante total da herdanza ou doazóns, é dicir, a base impoñible 
calcúlase restando as débedas, se as houber, dos bens herdados ou doados. 
 

A base impoñible a partir da cal hai que pagar este imposto é 125.000 €.  
 
Reducións na base impoñible por parentesco 
 
- Grupo I: adquisicións por descendentes e adoptados menores de 21 anos, 1.000.000 €, máis 100.000 
euros por cada ano menos de 21 que teña o habente causa, cun límite de 1.500.000 €. 
 

- Grupo II: adquisicións por descendentes e adoptados de 21 anos ou máis e menores de 25 anos, 900.000 
euros, menos 100.000 euros por cada ano maior de 21 ata 24; de 25 anos ou máis, cónxuxes, 
descendentes e adoptantes: 18.000 €. 
 

- Grupo III: adquisicións por colaterais de segundo e terceiro grao, e ascendentes e descendentes por 
afinidade: 8.000 €. 
 

- Grupo IV: nas adquisicións por colaterais de cuarto grao, grao máis distantes e estraños, non haberá 
dereito redución. 
 

Denomínanse familiares colaterais as persoas que descenden dun tronco común, pero entre elas non hai 
descendencia directa. Son familiares colaterais: irmáns (segundo grao), tíos e sobriños (terceiro grao), 
curmáns (cuarto grao)...  
 

Denomínanse familiares por afinidade as persoas que non teñen vínculo físico e que vincula os familiares de 
dúas persoas que formen parella entre ambas: cónxuxes, cuñados, sogros, etc. 
 
Reducións na base impoñible por discapacidade 
 
- Grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%: redución de 150.000 €. 
 

- Grao de discapacidade igual ou superior ao 65%: 
 

● Suxeito pasivo pertencente ao grupo I e II con patrimonio preexistente que non  
exceda de 3.000.000 €: redución do 100% da base impoñible. 
 

● Suxeito pasivo pertencente ao grupo I e II con patrimonio preexistente que si excede  
de 3.000.000 €: redución de 300.000 €. 
 

● Suxeito pasivo pertencente aos grupo III e IV: redución de 300.000 €. 
 

Para máis información, poñédevos en contacto coas xefaturas territoriais da Consellería de Facenda: 
 

Vigo: Rúa Concepción Arenal, 8. Tel.: 986 817 810 
 

Lugo: Ronda da Muralla, 70. Tel.: 982 294 057 
 

Ourense: Rúa Xoán XXIII, 33. Tel.: 988 687 201 
 

A Coruña: Praza de Pontevedra, 22, 1º.  Tel.: 981 184 409 
 

Pontevedra: Rúa Fernández Ladreda, 43, 3º andar. Tel.: 986 805 700 
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Atención respiratoria e enfermidades neuromusculares 
 

Nas enfermidades neuromusculares é frecuente un debilitación dos músculos respiratorios que varía 
segundo a enfermidade. 
 

En caso necesario, recoméndase unha atención respiratoria cuxo obxectivo é compensar as consecuencias 
do déficit respiratorio e conservar as capacidades respiratorias existentes para previr o seu agravamento. A 
atención respiratoria pode incluír en función de cada caso: fisioterapia respiratoria, hiperinsuflacións, 
desobstrución bronquial (drenaxe bronquial e tose asistida) e ventilación mecánica asistida. 
 

A debilitación dos músculos respiratorios leva consigo unha diminución da ventilación, que inflúe na calidade 
dos intercambios gasosos que dependen dela. O dióxido de carbono acumúlase no sangue, mentres que o 
osíxeno empeza a ser insuficiente. 
 

A atención respiratoria compensa os efectos do déficit ventilatorio e conserva as capacidades respiratorias 
existentes. 
 
OBXECTIVOS DA ATENCIÓN RESPIRATORIA 
 

A atención respiratoria baséase nas valoracións respiratorias. Adáptase ás necesidades das persoas e 
reaxústase cando a situación evoluciona.  
 

Os obxectivos da atención respiratoria son: 
 

    - Limitar as consecuencias da afectación muscular na función respiratoria.  
    - Limitar os factores agravantes. 
    - Compensar o déficit dos músculos respiratorios. 
    - Protexer a bomba respiratoria.  
    - Conservar as súas propiedades mecánicas (mobilidade, elasticidade…).  
    - Favorecer a expansión dos pulmóns e do tórax  
    - Despexar o aparato respiratorio para liberar as vías respiratorias (desobstrución bronquial: drenaxe                                                            
    bronquial e tose asistida). 
    - Axudar a respirar (restaurar a ventilación).  
    - Ventilación mecánica asistida:  
           . Ventilación non invasiva (VMNI)  
           . Ventilación invasiva (por traqueotomía) 
 

SÍNTOMAS QUE NOS INDICAN QUE DEBEMOS ACUDIR AO PNEUMÓLOGO 
 

Estes trastornos en si non son alarmantes. Porén, unha combinación deles e as circunstancias individuais de 
cada paciente poden ser unha razón para que o especialista aconselle e tome medidas preventivas ou 
terapéuticas. 
 

Síntomas: 
 

    - Dificultades para tusir e expectorar. 
    - Dificultades para tragar. 
    - Dolores de cabeza; palpitacións, suores, ansiedade, pesadelos, perda de peso. 
    - Estrinximento 
    - Incapacidade de contar ininterrompidamente ata 10 (velocidade de un por segundo); falar con frases  
    curtas de 3 a 5 palabras. 
 
Para máis información: “Atención respiratoria e enfermidades neuromusculares” http://www.asemgalicia.com/
biblioteca/colecciones/colecciones.html 
 

“Traqueotomía e enfermidades neuromusculares” , “6ª xornadas internacionais de ventilación a domicilio”,  “Modalidades 
prácticas da ventilación domiciliaria no invasiva con presión positiva ao longo prazo en ENM”  
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/monograficos_documentos/monograficos_documentos_cientificos.html 

http://www.asemgalicia.com/biblioteca/colecciones/colecciones.html
http://www.asemgalicia.com/biblioteca/colecciones/colecciones.html
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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! 

COLABORADORES DE             2013 



 

Ser nai cunha Diversidade Funcional  

¿É posible? 
 

Distrofia muscular, enfermidade dexenerativa,... Canta información! Asáltanme as dubidas, 

éntrame o medo, non sei cómo dixerir todo isto e estou embarazada.  
 

O medo non era por min, senón polo ser humano que se estaba a formar dentro de min. Miles de 
preguntas: poderei coidalo?, fareino ben?, como lle afectará a el psicoloxicamente ver como a súa nai se 
deteriora fisicamente? Actualmente o meu fillo Álex ten 10 anos, e durante este tempo intentei que lle 
afectase o mínimo posible. 
 

Fíxenlle unha pequena entrevista. 
 

Eu: Aféctache na túa vida que a túa mamá estea nunha cadeira de rodas? Álex: Non, porque es unha 
mamá normal, como todas as nais: deféndesme cando teño algún problema, estás ao meu lado e 
soluciónalo, dásme mimos etc... Fas o que fan todas as nais. 
 

Eu: Hai algo que cambiarías de min? Álex: Non cambiaría nada, gústasme tal e como es (ben... quizais 
que me rifas un pouco menos). 
 

Eu: Estarías máis contento se non estivese en cadeira de rodas? Álex: Estaría contento porque ti estarías 
máis feliz e xogariamos a moitas máis cousas, pero non significa que me poña triste. 
 
Eu: Que aprendiches nestes anos? Álex: Madurei e son máis responsable que os meus amigos, aprendín 
a axudar os demais... 
 

Co meu testemuño quero facervos ver as persoas con diversidade funcional que queiran ser nais e ao 
mellor non se deciden, ou que pensan que non serán capaces, que si podemos facelo. 
Isto tamén vai para esas persoas que nos xulgan e que pensan que non podemos ter a nosa propia 
familia. 
 

Desde aquí quero agradecerlle o apoio incondicional ao meu marido Miguel, que nunca dubidou en unirse 
a min nesta aventura chea de obstáculos.  
 

Simplemente, grazas. 
 
 
 
Tamara Vila. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datos de contacto Asem Galicia 
 

Sede Vigo 
 

R/ Párroco José Otero nº 6, Baixo. 36206 - Vigo (Pontevedra) 
 

Teléfono: 986 738 001 
 

Horario de maña: De Luns a Venres de 09:00 a 14:30 horas.   
Horario de tarde: Martes de 16:30 a 20:00 horas e Xoves de 16:00 a 19:20 horas 
 
 
Delegación Coruña (nova dirección temporalmente) 
 

R/ Manuel Azaña nº 2 baixo 15670 - O Burgo (A Coruña) 
Teléfonos: 981 663 198 / 698 178 500 
 
Horario de maña: Mércores e Venres de 10:00 a 13:00 horas.   
Horario de tarde: Luns de 17:00 a 20:00 horas. 
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E-mail: info@asemgalicia.com 
Web: www.asemgalicia.es 
Facebook: asemfacebook@asemgalicia.com 


