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Colabora para  conseguir a  Accesibilidade Universal 

   Así NON   Así SI 

 
ASEM GALICIA observou nos últimos anos un estancamento na sensibili-
zación e posta en práctica da accesibilidade universal, en establecementos, 
comercios, entidades, edificios públicos, etc. 
Desta reflexión nace a idea de recoñecer publicamente o “ben facer” duns 
poucos para que sirva de exemplo. É por iso que ASEM Galicia considerou 
oportuno crear un premio denominado “COTA CERO” de accesibilidade uni-
versal. 
Proximamente ASEM Galicia entregará este premio á entidade bancaria 
LA CAIXA pois esta entidade entendeu o concepto e a necesidade de 
aplicar sistematicamente a accesibilidade universal nas súas sucursais.  
Aínda quedan moitas sucursais por adaptar de todas as entidades.  
 
ASEM ofrece aquí algunhas claves para axudar a seguir o exemplo. 
 
QUE É A ACCESIBILIDADE UNIVERSAL nun establecemento?  
É o entorno que permite acceder a un local sen ningunha traba. É a porta 
de entrada aberta a calquera cliente, teña ou non discapacidade. 
 
POR QUE DENDE ASEM ?  
As Enfermidades Neuromusculares caracterízanse por unha  
pérdida progresiva de forza muscular e os afectados pasan 
por diferentes estadíos da discapacidade.  
De aí a nosa experiencia e sensibilidade para 
entender o beneficio que permite  
a Accesibilidade Universal ... para todos. 

   Buscamos Patrocinadores 

para desenvolver durante 3 anos 

o Proxecto Piloto Cota Cero 

QUE É A 
COTA CERO? 
É a ausencia total 
de dificultades de  
acceso, eliminando  
barreiras, achairando 
o camiño. 

 ÍNDICE Premio COTA CERO  
ASEM Galicia 2009 
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1.  COTA CERO: 
     O correcto.    
     Amplia entrada, 
     Acceso inmellorable 

4. En RÚAS con PENDENTES,  
    a pericia do profesional, 

    arquitecto ou aparellador,... 
    permite lograr a COTA CERO  

    con sutiles peraltes  

3. Cunha prolongación na 
    RAMPA, consíguese 
    suavizar a pendente,  
    sendo menos costoso  
    o acceso.  

 
2. O REBAIXE na entrada 

    á sucursal, anula  
    o pequeno escalón.  

    Alcánzase  de forma 
    aceptable a COTA CERO 

CLAVES : FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 
Dende ASEM, comprobamos a necesidade de formación e sensibilización dos profe-
sionais da construción (arquitectos, delineantes, aparelladores, etc.), con respeto á 
accesibilidade universal. 
Constatamos ó longo dos anos que existe, en numerosas ocasións, unha boa vontade 
por parte dos profesionais de crear un entorno accesible, pero por falta de formación 
ou descoñecemento non o consiguen. 
As entidades de persoas con discapacidade estamos preparadas e dispoñibles para 
sensibilizar. 

EXISTEN LEIS? 
A necesidade de COTA CERO é  unha evidencia, de sentido común, amplamente 
recollida nas Leis europeas, estatais, autonómicas... En Galicia, temos:  
◊ A LEI 9/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras 
◊ O DECRETO 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o  
   REGLAMENTO de desenvolvemento e execución desta Lei . 

   Premio ASEM Galicia COTA CERO 2009 

    Así SI 
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2. O ESCALÓN INCLINADO 
é  unha barreira infranqueable 
para unha cadeira de rodas  
eléctrica. Con rampa y peralte,  
ten solución. 

1. Eses pequenos 
    escalóns,  
    uns máis altos cos outros,  
    seguen sendo unha barreira 
    que impide o acceso universal. 

É TEMPO DE  
ADAPTARSE   
ÓS TEMPOS 

3. Accesos prohibidos  
    A  cantos clientes ?  

     

Conseguir a  
Accesibilidade  Universal 

É unha misión común 

Cóntanos tamén as  
dificultades que atopas. 
 
Intentaremos axudarte. 

Se as ONGs de PERSOAS CON DISCAPACIDADE 
que traballamos para mellorar a calidade de vida  

UNIMOS os nosos esforzos, 
OBTEREMOS ese mundo COTA CERO 

 
Estamos 

listos 

    Así NON 

   Premio ASEM Galicia COTA CERO 2009 
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 Novas publicacións á túa disposición: www.asemgalicia.com  

A través deste boletín querémosvos dar a coñecer catro novidades editoriais que xurdi-
ron grazas ao traballo e esforzo conxunto de profesionais sociosanitarios especializa-
dos no ámbito das enfermidades neuromusculares. Unha guía especializada nestas 
patoloxías (realizada desde a Federación ASEM), unha guía de recursos sociais e dúas 
especializadas en autonomía persoal, estas tres últimas publicadas desde ASEM Gali-
cia, son os novos documentos que esta entidade lles fará chegar aos seus asociados. 
 
“Guía de las Enfermedades Neuromusculares. Información y apoyo a las familias 
Coincidindo co XXV Congreso ASEM, en novembro de 2008, unha rolda de prensa deu 
a coñecer a publicación do primeiro monográfico sobre as enfermidades neuromuscula-
res elaborado e editado integramente desde a Federación ASEM.  

A guía ofrece unha información completa 
sobre estas patoloxías ás persoas afecta-
das e ás súas familias e mostra como 
esas afectan a diversos ámbitos da vida 
do individuo: sanitario, psicoemocional e 
social. 
Por outra banda, é un apoio para os pro-
fesionais sociosanitarios que tratan estas 
doenzas, ampliando os seus coñecemen-
tos sobre elas e contribuíndo a mellorar a 
atención ao paciente desde os dispositi-
vos sanitarios e sociais. 

A  Guía é froito dun gran esforzo e traballo colectivo de todas as entidades que forman 
parte da Federación ASEM. Traballadores, socios e membros das xuntas directivas 
destas organizacións fixeron chegar, desde diversos puntos da xeografía española, as 
súas achegas profesionais e persoais, as cales enriquecen en gran medida o contido 
global deste documento. 
A publicación desta guía pioneira foi posible grazas á achega económica realizada pola 
Fundación SOLIDARIDAD Carrefour.  

 
“Guía de recursos sociais. ASEM Galicia 2008” 
As ofertas e informacións emitidas polas diferentes enti-
dades, públicas e privadas, moitas veces non chegan 
aos seus destinatarios por dificultades no seu acceso e 
quedan, polo tanto, apartadas e con risco de exclusión 
no achegamento aos recursos. Xa que logo, moitas per-
soas atópanse con dificultades para acceder aos dife-
rentes e múltiples dereitos e recursos como axudas, 
subvencións, deducións… das que son potenciais bene-
ficiarios. 
Co obxectivo de que a sociedade do coñecemento sexa 
unha oportunidade para a integración e a cohesión so-
cial, ASEM Galicia pretende promover unha información 
aberta, na que se lles brinde a todas as persoas en si-
tuación de discapacidade, ás súas familias e a outros 
relacionados con esta área de actuación, a posibilidade 
de acudir e materializar en igualdade de oportunidades 
os seus dereitos. A través desta publicación poténciase 
a adecuada orientación a cantos a necesiten, especial-

mente a aquelas persoas que se encontren nunhas maiores dificultades para o acceso 
ás institucións, servizos e fontes de recursos. 



A
C

T
U

A
LI

D
A

D
E

 
ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES                        5 

“Las ayudas técnicas. Esas grandes desconocidas” 
As axudas técnicas son produtos, instrumentos ou equi-
pos utilizados por persoas con discapacidade para pre-
vir, compensar, diminuír ou neutralizar unha deficiencia, 
discapacidade ou minusvalía. 
O uso das axudas técnicas adecuadas permítelle a 
unha persoa con mobilidade reducida ou a unha persoa 
maior aumentar a súa capacidade funcional para a reali-
zación das tarefas cotiás. 
A través desta guía, ASEM Galicia, como asociación 
que traballa pola igualdade de oportunidades e a defen-
sa dos dereitos das persoas con discapacidade, informa 
sobre diferentes tipos de axudas técnicas que existen 
no mercado, que permiten aumentar o nivel de indepen-
dencia do usuario con mobilidade reducida no seu con-
torno. 
Neste primeiro manual presentámosvos as axudas téc-

nicas máis descoñecidas, as pouco frecuentes, co fin de que coñezades as posibilida-
des, en ocasións inimaxinables, para a promoción da autonomía persoal. 
 
 
Se desexas solicitar algún exemplar destas 4 publicacións, entra na 
web www.asemgalicia.com , escribenos, chama o 986378001 ou en-
vianos un e-mail  a asemgasecre@gmail.com 

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de Asem Galicia. Coordinación  redac-
ción: Nelia Bruña e Thais Pousada, Carmen Vilaboa e Jean-Louis Bouvy. Maquetación: Manuel Martín, Debuxos: 
Fernando Ruibal, Apoio loxístico e difusión: Ana Rocha, Traducción: Arximiro Cabanelas e colaboradores. 
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a numerosos profe-
sionais, institucións, asociacións e personas en contacto (900 envíos). 
“Es posible obtener un ejemplar impreso en castellano solicitándolo a ASEM Galicia.” 
Edición impresa única en lingua galega: 1.500 exemplares 
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001  
© Edita ASEM Galicia 1º Trimestre de 2009 
Custe aproximado impresión e envío: 2 € 
Ver edicións en “CASTELLANO”  e 
en “GALEGO”  na  web www.asemgalicia.com  

 
Guía  Práct ica  
“Las  personas 

con  d iscapacidad 
a l  vo lante.      

Un  derecho  a l  
a lcance”  

“Las personas con discapacidad al volante” 
A posibilidade de poder desprazarse libremente fai 
da condución unha das actividades que máis inde-
pendencia lle ofrece a unha persoa con diversidade 
funcional.  
Son moitas as dúbidas que xorden cando unha per-
soa con discapacidade física se propón obter o per-
miso de conducir. 
ASEM Galicia, consciente desta situación, elaborou 
unha guía de fácil lectura onde trata temas como: os 
pasos que debe seguir unha persoa con discapacida-
de para obter o permiso de conducir, as probas prác-
ticas que realizan na Xefatura de Tráfico e os requisi-
tos que hai que ter en conta para adaptar o vehículo.    
A condución é un dereito ao alcance de todas as per-
soas, por iso, esta guía elaborouse para apoiar as 
persoas con diversidade funcional no exercicio deste 
dereito que promove a súa independencia persoal. 

Publicación subvencionada por: 



A
C

T
U

A
LI

D
A

D
E

 
ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES                        6 

ASEM Galicia impulsa a súa delegación da Coruña e instaura un novo servizo  
Promoción da Autonomía Persoal 

Se no ano 2008 ASEM Galicia experimentou un notable crecemento, o 2009 non vai 
ser menos.  
A entidade aproveitará as instalacións da súa delegación na Coruña (praza Esteban 
Laredo, blq., 17, soto, 2ª fase Elviña) para ofrecerlles unha atención máis próxima ás 
persoas afectadas. A responsable da área de terapia ocupacional de ASEM Galicia en-
cargarase de dinamizar esta delegación.   
 
Por outra banda, ao longo do ano 2009, ASEM Galicia creará un novo recurso para 
todos os seus socios na provincia da Coruña. Trátase do Servizo de Promoción da 
Autonomía Persoal. 
A través deste, preténdese ofrecerlles unha atención global e directa ás persoas con 
enfermidades neuromusculares en situación de dependencia e ás súas familias. Ade-
mais, o servizo está aberto ás persoas con discapacidade física da área metropolitana 
da Coruña, en función da dispoñibilidade de prazas. 
O servizo céntrase nas necesidades básicas dos afectados e contempla a elaboración 
dunha intervención persoalizada ou Itinerario de Autonomía Persoal no que se esta-
blecen todos os recursos, dispositivos de apoio e asistenciais necesarios para a promo-
ción efectiva da autonomía persoal do usuario nas áreas bio-psico-sociais. 
Tras a recepción da demanda e a realización dunha rigorosa avaliación das necesida-
des do afectado, estableceranse conxuntamente os obxectivos para alcanzar e o pro-
ceso de intervención co: 
◊   Tratamento individualizado de terapia ocupacional para o aumento da  
       independencia nas actividades cotiás. 
◊   Plan de adaptación do contorno persoal: fogar, escola, posto de traballo,  
       actividades de lecer. 
◊   Asesoramento para a adquisición e adestramento no uso de axudas técnicas. 
◊  Orientación e asesoramento en materia de prestacións e recursos sociais e laborais 
◊   Atención ás necesidades do coidador principal e intervención. 
Ao rematar a intervención establecerase un proceso de seguimento, no que o afectado 
poderá recorrer ao asesoramento profesional cando o desexe. 
 
Este servizo, que empezará a funcionar no mes de marzo, será gratuíto para todos os 
socios de ASEM Galicia. 
NON ESPERES E INFÓRMATE XA: toasemga@gmail.com / 981 24 09 88 

    Éxito do acto organizado en Vigo por ASEM Galicia para a celebración do  
1º Día Mundial das Enfermidades Raras  

 Con motivo do 1º Día Mundial das 
Enfermidades Raras que tivo lugar o pa-
sado 28 de febreiro de 2009, ASEM Gali-
cia organizou unha charla-coloquio para 
responder as preguntas realizadas por un 
centenar de afectados, familiares e profe-
sionais vencellados tanto ás enfermidades 
neuromusculares como a outras  
enfermidades raras.   
 O acto contou coa participación da 
Dra. Carmen Navarro, membro do Grupo 
de Enfermidades Raras do Ministerio de 
Sanidade e membro do Comité de Exper-
tos de ASEM para as cuestións médicas  

e coa de Juan Luis Bouvy (Presidente de ASEM Galicia) e  Carmen Vilaboa (Portavoz) para 
cuestións asociativas.  
Os medios de comunicación difundiron amplamente o evento tanto na prensa, radios e TV co-
mo podedes comprobar en noticias na web http://www.asemgalicia.com/noticias 

mailto:toasemga@gmail.com�
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Ó mesmo tempo que os maiores asistían á Charla, 
realizamos un fermoso mural cos cativos, coa cola-
boración técnica de Ana Isabel Soler. Despois de 
tanto traballo tomaron a merenda e foron premiados 
cuns agasallos. 
 
Aproveitamos aqui para agradecer a participa-
ción en dito acto da Dra. Carmen Navarro, dos 
asistentes, dos voluntarios do Bacharelato Inter-

nacional do Instituto do Castro , das persoas que axudaron a difundir este acto: e 
das empresas OFTEGA, “Distribuciones Arnoia”, EGANET, o CNV Centro de Negocios 
Vigo. Grazas a todos vós .  

ASEM Galicia presentou a súa experiencia en Terapia Ocupacional nas 
Iª Xornadas sobre enfermidades neuromusculares en Castela-A Mancha 

O pasado día 21 de febreiro tiveron lugar no Centro de Estudos 
Universitarios de Talavera da Raíña as primeiras xornadas espe-
cializadas en enfermidades neuromusculares, organizadas por 
ASEM Castela-A Mancha para potenciar a difusión e o coñece-
mento destas enfermidades na comunidade autónoma, así como 
ofrecerlles aos afectados e familiares unha información sociosani-
taria completa a cargo de diversos profesionais especializados. 
O Dr. Guerrero Sola presentou as principais características clíni-
cas e de diagnóstico destas patoloxías. A Dra. Febrer realizou 
unha completa exposición das características do tratamento reha-
bilitador, facendo especial fincapé na importancia da participación 
do equipo multidisciplinar. 
A última sesión da mañá estivo dedicada integramente á interven-
ción da fisioterapia nas enfermidades neuromusculares, O fisiote-
rapeuta especializado no ámbito infantil Luis Fagoaga centrouse 
nas características e técnicas empregadas para a intervención cos 
nenos afectados pola DM de Duchenne ou pola AME. Pedro Ver-

gara, especialista en fisioterapia respiratoria, centrouse nos trastornos respiratorios máis co-
múns nas ENM e as mellores técnicas para o seu manexo, así como o adestramento aos fami-
liares para que poidan realizalas no seu propio domicilio. 
Na primeira sesión da tarde participaron a Dra. Yasmina Pagnon, médica colaboradora da Fede-
ración ASEM, e Thais Pousada, terapeuta ocupacional de ASEM Galicia e a Federación ASEM. 
A Dra. Pagnon expuxo no seu relatorio a importancia das asociacións de pacientes, en particu-
lar, das accións, servizos e programas que vén desenvolvendo a Federación ASEM. Destacou a 
importancia da creación dun comité de expertos a nivel rexional e a necesidade da creación de 
dispositivos especializados na atención ás ENM. Thais Pousada realizou unha completa exposi-
ción sobre as características da terapia ocupacional e a importancia desta disciplina para axudar 
o afectado na promoción da súa autonomía persoal, así como no apoio ao coidador para mello-
rar a calidade da súa labor. 
 
A derradeira sesión do día, dedicada aos aspectos psicosociais, estivo a cargo dos profesionais 
especializados de ASEM Castela-A Mancha. O psicólogo Manuel García comentou a importan-
cia da atención ás necesidades educativas dos nenos afectados e como debe ser a intervención 
desde os equipos de orientación específicos. No segundo relatorio, M.ª Ángeles Gudiel, coordi-
nadora de ASEM CLM, e Nuria Hernández, traballadora social da entidade, ofreceron unha inte-
resante exposición sobre os servizos e accións que se realizan desde ASEM Castela-A Mancha, 
así como a importancia do traballador social na relación de apoio coas familias, sendo un axente 
de unión. 
Na clausura das xornadas, a cargo de Teresa Baltá, presidenta da Federación ASEM, e de Be-
goña Martí, presidenta de ASEM CLM, resaltouse a importancia de seguir “avanzando xuntos” 
pola difusión, investigación e mellora na atención ás ENM. 
A grande afluencia de profesionais, estudantes, afectados e familiares, así como a brillante orga-
nización das xornadas por parte da entidade anfitrioa, fixeron deste acto todo un éxito, que se 
espera que continúe con edicións sucesivas nos próximos anos. 
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AS AXUDAS TÉCNICAS: As Nosas Grandes Aliadas 
Para o vestido 

Como vimos en números anteriores, as axudas técnicas son unha serie de dispositivos que 
lle facilitan en gran medida a realización das actividades cotiás a unha persoa con mobili-
dade reducida. 
O vestido é unha das actividades da vida diaria na cal necesitamos máis intimidade e que 
nos gustaría realizar sen a axuda dunha terceira persoa. No mercado das axudas técnicas 
existen diferentes produtos concibidos para apoiar a persoa con discapacidade á hora de 
realizar diferentes tarefas relacionadas co vestido. 
A continuación, mostrámosvos algúns exemplos destes dispositivos, que son os máis de-
mandados actualmente.  
Lembrade que na imaxinación está o poder e, con pouco esforzo, vós mesmos podedes 
crear as vosas propias axudas técnicas. Aí van algunhas ideas: 

 
1.- Calzamedias/calzacalcetíns flexible: trátase dun dispositivo que ten 
unha soleta curvada flexible, que se adapta á media/calcetín. Esta so-
leta ten nos seus extremos dous cordóns que facilitan o seu agarre a 
distancia. Pode ser simple (para un só pé) ou dobre (para os dous). 

2.- Calzador/calzamedias ríxido: esta axuda é dobre; nun extremo ten 
un semi-cilindro ríxido no cal se coloca a media/calcetín, manténdoa 
fixa e aberta para poder meter o pé e introducir a prenda. O outro ex-
tremo conta co mango dun calzador para facilitar a introdución do cal-
zado. 

3.- Calzadores de mango longo: a colocación dos zapatos adoita resul-
tar difícil cando a persoa ten unha restrición na mobilidade do tronco, 
das súas pernas ou dos seus brazos. Para facilitar esta tarefa deseñá-
ronse os chamados calzadores de mango longo, de diversos materiais 
e estruturas, que permiten poñer o calzado sen necesidade de flexio-
nar o tronco nin realizar movementos innecesarios cos brazos. 

4.- Ganchos/sticks para vestirse: trátase dun dispositivo de mango lon-
go cun gancho no seu extremo para axudarlles a colocar chaquetas, 
camisetas ou vestidos a aquelas persoas que teñen unha maior limita-
ción do movemento nos brazos. 

5.- Abotoadores: cando unha persoa ten dificultades para executar mo-
vementos de precisión coas mans ou só pode mover unha delas, non 
pode realizar con precisión a tarefa de abrochar os botóns, sobre todo 
de aqueles máis pequenos.  Por iso, esta axuda técnica, dotada dun 
ollal de aluminio e un mango groso, reduce a destreza necesaria para 
realizar esta actividade e diminúe tamén tempo e esforzo. 

 

6.- Sobecremalleiras: este dispositivo acostuma ser complementario a 
outra axuda técnica como o abotoador ou o stick de vestido. Trátase 
dun gancho confeccionado en aluminio que se introduce na agarradoi-
ra da cremalleira. Así, aumenta a superficie de contacto con esta, o 
que facilita a súa apertura e peche.  
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A cociña é unha estancia da casa que sempre supuxo un problema de accesibilidade para as per-
soas con mobilidade reducida: o alcance dos armarios altos resulta difícil para unha persoa usuaria 
de cadeira de rodas, o uso do forno, o acceso ao vertedoiro, o manexo dos diferentes instrumentos 
de cociña… 
O Grupo Lareira encontrou unha solución a esta situación problemática co deseño da cociña tecno-
lóxica ACCEX. Esta cociña foi creada polo departamento de I+D+I deste grupo empresarial, unindo 
o espírito de servizo cunha necesidade social fundamental: axudar as persoas con mobilidade re-
ducida. Así, concibiuse este produto tecnolóxico que lles permite ás persoas con discapacidade 
seren totalmente independentes na súa cociña.  

Grazas a un sistema de motores e mecanismos 
electrónicos, os mobles altos descenden e ascen-
den e deixan ao alcance dunha persoa en cadeira 
de rodas os diversos elementos que conteñen. A 
encimeira non ten ningún obstáculo embaixo, o 
que permite o acceso cómodo da persoa en se-
destación. Ademais, pódese axustar a diferentes 
alturas, simplemente apertando un botón, o que 
facilita o traballo sobre ela sen necesidade de asu-
mir riscos innecesarios. 
Ademais, todos os dispositivos electrónicos da co-
ciña pódense controlar a distancia cun mando 
práctico e de fácil manexo. Para a seguridade do 
usuario e  dos mobles, todas as partes móbiles da 
cocina están equipadas con sensores que deteñen 
o movemento se tropezan con calquera obstáculo.  

A colocación dos diversos mobles da cociña, así como do forno, microondas, neveira, caixóns, la-
valouza… é personalizada e adáptase ás necesidades de cada usuario.  
 
Outras características desta cociña, que a fan total-
mente accesible, son, por exemplo, o sistema de 
freado no peche de mobles e caixóns, que evita o 
cerramento brusco e ruidoso. Ademais, o lavalouza 
ten un sistema de apertura rodante e a distribución 
das súas bandexas facilita o acceso aos cubertos e 
louza; a porta do forno non é un obstáculo porque 
ten un mecanismo abatible que a introduce por de-
baixo deste e conta cunha táboa extraíble para cor-
tar alimentos que complementa a superficie da en-
cimeira. 
 
Grazas á ampla gama das cociñas ACCEX, estas 
son accesibles para todos os petos, xa que o prezo 
se establece en función do nivel de sofisticación que se requira nalgúns dos seus mecanismos. 
Todas estas funcións fan destas cociñas un equipamento ideal para calquera persoa con mobilida-
de reducida. 
Para obter máis información sobre estas cociñas podedes dirixirvos a calquera das delegacións 
que o Grupo Lareira ten en diversos puntos da xeografía galega ou visitar a súa páxina web: 
www.lareira.com  
 
ASEM Galicia quere agradecer a colaboración incon-
dicional da Tenda “IF Diseño Hogar”, de Ponteareas, e 
da súa propietaria, así coma de Carlos Rodríguez, 
presidente da asociación Adapta, xa que sen eles, es-
te artigo non vería a luz. 
Tenda IF Diseño Hogar (distribuidora de cociñas  
ACCEX).Avda. Sarmiento Rivera, 24 – bajo –  
Ponteareas. 986182740 / 670955829 

A accesibilidade chega á cociña da man de ACCEX.  
O movemento sen barreiras. 

http://www.lareira.com�
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PROGRAMA XANTAR NA CASA 

 
 O programa Xantar na casa é un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e 
garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades de persoas 
maiores, dependentes e/ou en risco de exclusión social, con déficits de autonomía persoal, 
para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou a elaboración de me-
nús. Este programa está financiado polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, depen-
dente da Vicepresidencia da Xunta de Galicia. 
 
REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
◊  Persoas maiores de 60 anos, que teñan limitada a súa capacidade de autonomía  
      persoal, e sen rede de apoio que puidese suplir tal situación. 
◊  Persoas dependentes, que carezan de apoio familiar, e que requiran de axuda  
      para a preparación de alimentos. 
◊  Persoas menores de 60 anos en situación de exclusión social, tecnicamente avaliada. 
 
SOLICITUDES  
◊  Poderán solicitar este servizo todas as persoas que, cumprindo os requisitos,  
      estean empadroadas e sexan residentes nos concellos en que está implantado   
      o servizo de Xantar na casa. 
◊  A valoración das posibles persoas beneficiarias será realizada polo concello  
      a través dos seus Servizos Sociais. 
 
PREZO 2009 
      O prezo de cada menú será de 6,83 €. No seu financiamento participa a Vicepresidencia 
      da Igualdade e do Benestar a través do Consorcio (3,19 €), o concello en que se presta 
      o servizo (1,82 €) e a persoa beneficiaria (1,82 €).  
 
CONCELLOS CONVENIADOS 
      O programa Xantar na casa está implantado nun total de 90 concellos. Ao longo  
      de 2009, entrarán a formar parte do programa outros 75 concellos, e o obxectivo é  
      chegar, en 2010, á totalidade de municipios de Galicia.: 
 
Provincia da Coruña: A Coruña, Ares, Boiro, Brión, Coristanco, Dodro, Fene, Lousame, 
Malpica de Bergantiños, Mesía, Mugardos, Narón, Noia, Outes, Paderne, Padrón, Rianxo, 
Rois, Sada, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Vilasantar e Zas.  

Provincia de Lugo: A Pastoriza, A Pobra de Brollón, A Pontenova, Abadín, Alfoz, Antas de 
Ulla, Baralla, Burela, Castro de Rei, Castroverde, Cospeito, Mondoñedo, Monforte, O Vala-
douro, Pantón, Portomarín e Rábade.  

Provincia de Ourense: A Bola, A Gudiña, A Mezquita, A Porqueira, A Rúa, A Veiga, Amoei-
ro, Arnoia, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Carballeda de Avia, Castro Caldelas, Coles, 
Leiro, Lobios, Maceda, Montederramo, O Barco de Valdeorras, Os Blancos, Petín, Rairiz de 
Veiga, Riós, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, Sandiás, Viana do Bolo, Vilama-
rín, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso e Xunqueira de Ambía.  

Provincia de Pontevedra: A Guarda, Arbo, Cangas, Cotobade, Crecente, Marín, Moraña, 
O Covelo, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Tomi-
ño e Vigo. 
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UNHA SOA CÉLULA NAI PODE REXENERAR O TECIDO MUSCULAR 
Un equipo de investigadores es-
tadounidenses publicou que unha 
soa célula é capaz de autorreno-
varse e repoboar tecido muscular 
danado en modelo animal. O es-
tudo confirmou que as células nai 
musculares que se sitúan no ám-
bito das fibras musculares 
(tamén coñecidas como satélite) 
albergan unha célula nai muscu-
lar específica. 
 
A identificación e illamento deste 

tipo de células en humanos podería permitir unha mellora na terapéutica de enfermidades 
como a Distrofia Muscular e en procesos como o do dano 
muscular asociado ao envellecemento. 
Non todas as células satélite son iguais, o que dificultou con-
firmar que a súa poboación inclúe células nai musculares. 
Grazas ao illamento de células satélite dunha cepa de ratos modificada para expresar a 
proteína luciferasa, seguiron o seu desenvolvemento despois do seu transplante en ani-
mais vivos que non expresaron a proteína. Con técnicas de bioluminiscencia, monitorizaron 
a dinámica celular e observaron como proliferaba e se autorrenovaba no tecido muscular 
de rato.  

XORNADA DE INVESTIGACIÓN DA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

Os días 28 e 29 de maio de 2009, a Fundación ARECES organiza, coa colaboración da 
Federación ASEM, o Simposio Internacional Enfermedades Neuromusculares: avances 
recientes y traslación al tratamiento enfocado aos profesionais sanitarios, persoas afec-
tadas e familiares. A entrada será gratuíta. 
Preténdese que as xornadas sexan un referente no campo da investigación e que lles 
acheguen a todos os asistentes a información máis recente no momento actual. 
A organización destas xornadas correrá a cargo da Dra. Isabel Illa (Servizo Neuroloxía. Uni-
dade Enfermidades Neuromusculares. Hospital Santa Creu i Sant Pau. UAB.), da Dra. Carmen 
Navarro (Departamento de Anatomopatoloxía do CHU de Vigo) e do Dr. Adolfo López de Mu-
nain (Servizo de Neuroloxía  do Hospital Donostia de San Sebastián), todas elas persoas moi 
vinculada ao mundo da investigación nas enfermidades neuromusculares e da Federación 
ASEM. 
O programa e a inscrición online están dispoñibles na web da Fundación ARECES 

www.fundacionareces.es  

NACE O ORGANISMO QUE COORDINARÁ A INVESTIGACIÓN SANITARIA 
EN VIGO 
O Instituto de Investigacións Sanitarias de Vigo constituíuse coa participación da Universi-
dade e a Consellería de Sanidade, é o novo organismo que naceu para coordinar a investi-
gación sanitaria no ámbito de Vigo e coa vontade de establecer maior cooperación, tanto 
en atención hospitalaria como primaria. As principais liñas de investigación son as enfermi-
dades neurolóxicas, as endocrinas, as nutricionais e metabólicas, as cardiovasculares, as 
infecciosas, o cancro e as neurociencias. 
A Universidade constrúe o animalario e o módulo de biomédicas, por máis de 12 millóns de 
euros. Un dos primeiros obxectivos do novo organismo é acreditarse este ano ante o Insti-
tuto de Saúde Carlos III, para poder recibir financiamento directo. 
A directora científica do Instituto de Investigacións Sanitarias é a xefa do Servizo de Anato-
mía Patolóxica do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Dra. Carmen Navarro. 

Máis noticias  en  

www.asemgalicia.com 
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Cóntanos... 
A túa experiencia sexa onde sexa, na casa, no tempo de lecer, na escola, 
no traballo, cos amigos, cos pais, con quen sexa... a túa experiencia é va-
liosa.  

VIGO (Sede) 
Párroco José Otero, nº 6 bajo 

36206 Vigo 
Tel./Fax: 986 378 001 

 
A CORUÑA 

Centro García Sabell 
Tel./: 981 240 988 

 
E-mail: asemga@teleline.es 

Web: www.asemgalicia.com 

 

TESTEMUÑO 

Podes unir as  túas  
capacidades ás nosas 
◊ Co teu coñecemento 
◊ Co teu tempo 
◊ Economicamente 
 
 O teu apoío é benvido 


