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ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

Saúda Manuel Rego,
presidente de ASEM
Galicia

É unha etapa ilusionante na
que me esforzarei cada día para
estar á altura da conﬁanza
depositada en min.

É un enorme pracer dirixirme a todos
vós. O meu nome é Manuel Rego e o
pasado 2 de abril fun elixido pola Asemblea Xeral presidente da nosa asociación
para os próximos anos.

Estamos nunha época chea de
retos que, sen dúbida, entre
todos lograremos superar para
que ASEM Galicia poida mellorar
día a día no seu labor.

ASEM Galicia estreita
novos lazos

O pasado xuño tivo lugar na
sede de ASEM a sinatura dun
convenio coa Federación Alzhéimer Galicia (FAGAL). Este
acordo enmárcase na estratexia
de fortalecer o tecido colaborativo entre entidades do terceiro
sector e, neste caso, con asociacións de pacientes afectados
por enfermidades neurodexenerativas.

ASEM Galicia e FAGAL suman
forzas na loita polos dereitos das persoas
afectadas por enfermidades neurodexenerativas.
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FAGAL é a Federación de
asociacións galegas de familiares
de enfermos de alzhéimer e
outras demencias, unha entidade sen ánimo de lucro nada da
unión de varias asociacións de
familiares de enfermos. Hoxe en
día está composta polas trece
asociacións que existen en Gali2

cia e que suman máis de 5.000
familias.
Este convenio marco ten
como obxectivo principal reclamar de forma conxunta os dereitos das persoas cunha enfermidade neurodexenerativa. Para
logralo desenvolveranse unha
serie de accións coordinadas que
van desde o aproveitamento das
canles de comunicación ata a
realización de proxectos e iniciativas en interese común de
ambas as entidades e os seus
asociados.
O presidente de FAGAL, Juan
Carlos Rodríguez , e o presidente
de ASEM Galicia, Manuel Rego,
destacaron a necesidade de
traballar en conxunto para
sumar esforzos e aumentar a
eﬁcacia en proxectos que se
axusten aos principios e obxectivos de ambas as entidades.
Concretamente, destacouse a
importancia de lle reclamar ao
Goberno de España o recoñecemento dunha discapacidade do
33% co diagnóstico dunha enfermidade neurodexenerativa. Esta
iniciativa debateuse ﬁnalmente
no Pleno do Parlamento de Galicia o 29 de xuño, e resultou aprobada por unanimidade a solicitude de que a cámara galega
inste o Goberno de España a que
modiﬁque o baremo de avaliación do grao de discapacidade.
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ASEM e AGAELA formalizan un convenio de
colaboración.
Por outra banda, na zona norte,
aínda que extensible a toda a comunidade autónoma, habemos ter un
frutífero achegamento coa Asociación
Galega de Esclerose Lateral Amiotróﬁca (AGAELA).
Esta entidade ten como ﬁns a
prestación de apoio e axuda a
todos os afectos dela e aos seus
familiares, así como a promoción
da investigación para lle atopar
unha cura a esta enfermidade.
Para iso, ofrece diferentes servizos e actividades, entre os que
destacan intervencións especíﬁcas de mantemento e rehabilitación ás persoas afectadas, ou
accións de sensibilización e
concienciación sobre as necesidades e principais problemas
derivados da afectación da esclerose lateral. A ELA é unha enfermidade rara, dexenerativa, e
como tal precisa uns coidados
especíﬁcos, xunto a intervencións especializadas.
ASEM Galicia comparte
moitas das necesidades deste
colectivo, polo que propuxemos a
formalización dun convenio con
AGAELA, co ﬁn de mellorar servi-

zos e atencións comúns aos
socios de ambas as entidades.

que ver coa participación e alternativas para o tempo libre.

En concreto, o noso Banco de
Produtos de Apoio ampliouse
grazas a unha doazón recibida
en AGAELA, e conta na actuali-

ASEM Galicia, contando coa
colaboración de AGAELA e do
Concello de Culleredo, liderará
un proxecto de “lecer compar-

dade cun número e variedade
moi interesante de axudas
dispoñibles de forma gratuíta
para os nosos socios. Co
convenio, o banco tamén se abriu
a usuarios da entidade de ELA,
pretendendo potenciar unha
rede de intercambio e colaboración.

tido”, que pretende ofrecerlles
diferentes opcións de actividades lúdicas, como traballos
manuais, faladoiros, paseos,
informática...,
de
forma
periódica a un grupo de persoas
das tres entidades. As propostas
partirán dos propios implicados
e tratarase de “encher” un tempo
de lecer necesario con alternativas motivadoras, signiﬁcativas e
accesibles.

Por outra banda, no mes de
setembro preténdese comezar
unha iniciativa que ten moito

O número da sorte o
temos nós
Este ano contamos de novo con
lotería de Nadal propia da nosa
entidade. Como noutros anos xogamos ó
número: 43.915
A sorte tamén é colaborar.

Anímate a colaborar connosco e merca as túas participacións. Están á venda na sede
de Vigo e na de A Coruña.
3

Tamén podes solicitarnos
tacos e participar na venda e así
chegar a todos os rincóns da
nosa comunidade.
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A música dános forza
O Conservatorio Profesional de
Música de Vigo dedicounos este ano o
seu “V Ciclo de Concertos”

O Conservatorio Profesional
de Música de Vigo celebrou ao
longo do mes de abril o seu “Ciclo
de Concertos”, un evento
consolidado e de gran repercusión cunha dobre vertente; por
unha banda, ofrecer unha actividade cun enfoque artístico profe-

unha enfermidade neuromuscular. De aí que o noso lema “Compartimos as nosas forzas” se
transformou por unhas semanas
en “A música dános forza”. Unha
forza que necesitan as persoas
afectadas por calquera das enfermidades neuromusculares, as
súas familias e todos os colaboradores e profesionais que forman
parte da comunidade ASEM
Galicia.
O concerto de inauguración
estivo a cargo da clarinetista
Andrea Álvarez. Nas semanas
seguintes puidemos gozar das
actuacións de Javier Marcos, o
coro Mistura Vocal e o broche
ﬁnal púxoo a música folk do
Cuarteto Caramuxo.

sional e. pola outra, utilizar o seu
escenario como plataforma para
difundir temas de interese
social.
O CMUS apostou nesta
ocasión por dar a coñecer o labor
de ASEM Galicia na difusión e
apoio ás persoas afectadas por

Desde aquí queremos agradecer a colaboración desinteresada dos artistas e a implicación
do equipo do conservatorio
profesional; do seu director,
Sergio Noche, e do vicedirector,
Juan Carlos Díaz. E, por suposto,
a dos voluntarios que atenderon
a mesa informativa de ASEM
Galicia instalada na entrada do
auditorio, na que se recadaron
máis de 300€ en doazóns.

Paseo pola saúde en
Ourense
Os pasados 7 e 8 de abril ASEM Galicia participou un ano máis no “Paseo
pola Saúde”. Esta actividade organízaa
a Concellería de Sanidade de Ourense.

O Paseo pola Saúde consiste
en que, durante un par de días,
diferentes organizacións relacionadas coa saúde temos a oportunidade de estar presentes en
postos na alameda de Ourense.
Deste xeito podemos mostrar
o noso labor e informar a todas
as persoas interesadas sobre as
enfermidades neuromusculares.
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II Romaría da
Diversidade en
Ribeira
O pasado domingo 26 de xuño Asem
Galicia estivo presente na II Romaría
da Diversidade que celebrou Ambar.

Asem Galicia estivo representada polo noso presidente,
Manuel Rego, e a nosa tesoureira, Tamara Vila. Asem participou nesta romaría xunto con
outras entidades. Neste mercado
expuxemos os traballos manuais
que realizan os nosos socios e
información sobre a nosa asociación.
Especial agradecemento lle
temos que dar á Asociación
Ambar pola súa invitación a
participar nesta romaría.

Preparando a semana
das enfermidades
neuromusculares:
Asem móvese!
Dende Asem estamos a preparar as
celebracións do 15N, o día das enfermidades neuromusculares. Do 13 ó 18 de
novembro as asocicións do movemento
Asem realizaremos actividades de sensibilización e difusión por todo o país.
V Gala Benéﬁca ASEM Galicia
O día 13 de Novembro terá
lugar a nosa V Gala benéﬁca
anual, este ano realizarase no
Teatro Principal de Pontevedra
ás 18:00h. Poderedes desfrutar
dunha tarde amenizada por
diversas actuacións musicais, de
baile, etc., dirixidas a todos os
públicos.
Estades todos invitados a
asistir e a pasar unha boa tarde
connosco!
Mesas informativas
Co ﬁn de dar a coñecer as
enfermidades neuromusculares
e os nosos servizos, estaremos
presentes en diferentes mesas
informativas ao longo da
“semana neuromuscular”.
Estaremos en A Coruña,
Ferrol, Lugo, Vigo e Ourense, nos

diferentes hospitais pertencen- televisión, iremos informado
tes a estas cidades, para levar segundo se vaian conﬁrmando.
información tanto ao eido profeXornada sobre Enfermidades
sional como á cidadanía en xeral.
Neuromusculares en Ferrol
Queremos tamén animar aos
Dende ASEM Galicia estamos
nosos socios e voluntarios a estar
presentes connosco para poder programando unha xornada
aportar á sociedade unha nova cientíﬁco-divulgativa que se vai
desenvolver no Hospital Arquivisión dende a súa realide.
tecto Marcide (Ferrol) e que
Programas de radio e TV
contará coa presenza de diversos
perfís profesionais expertos en
Como en ocasións anteriores, enfermidades neuromusculares,
os membros de ASEM Galicia como son: neurólogo, terapeuta
estaremos representados tamén ocupacional,
ﬁsioterapeuta,
nas ondas radiofónicas, en traballador social, entre outros.
concreto en Radio Culleredo, coa
ﬁnalidade de darnos a coñecer e
Esta xornada está dirixida
achegar as enfermidades neuro- tanto a profesionais do sector
musculares á poboación en xeral. sanitario como ás persoas interesadas nesta temática; a asistencia
Tamén estamos preparando será gratuíta.
outras aparicións en radio e
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ASEM únese ao
proxecto de inclusión
Enki Vigo
O domingo 29 de maio tivo lugar na
Estación Marítima “Enki Vigo 2016”, un
evento lúdico, deportivo e educativo
organizado pola fundación Abrente.

O obxectivo do encontro foi,
por unha banda, promover a
inclusión de persoas con diversidade funcional, pero tamén a
promoción dos diferentes colectivos que velan polos seus intereses.
Carreira
de
obstáculos
accesibles, xincana de deporte
adaptado, photocall de disfraces,
actuacións musicais ou a “Feira
da
Solidariedade”
foron
algunhas das actividades que se
programaron nesta xornada
festiva.

completa mañá chea de actividades.

“Canción de amor e paz”
Cando esteamos xuntas,
unidas coa voz e unha melodía,
soará unha canción.
A música está
no que ti queiras sentir.
Se a deixas saír
nunca, xamais terá ﬁn.
Montse Merino
Modelo Casa Baubo

Asem Galicia participou neste
evento cunha mesa informativa e
tamén cunha actividade musical
para a que contamos coa inestimable axuda de Montse Merino e
Marco Costa, musicoterapeutas
de Modelo Casa Baubo.
Estes profesionais desenvolven un modo xenuíno de acompañar as persoas, desde a
música, na súa calidade de vida,
coa naturalidade que supón
convivir en igualdade coas diferenzas.
Grazas a eles preparamos
unha sinxela canción para cantar
xunto con todo o público de Enki
e así poñer o punto ﬁnal a unha
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Campaña de
sensibilización
Durante este ano 2016 desenvolvemos, en colaboración co Concello de
Culleredo, unha programación dirixida
á sensibilización cidadá cara ás persoas
con discapacidade e as súas necesidades.

O concepto en torno ao cal
vira o desenvolvemento de
actividades para realizar é a
accesibilidade universal, baseando cada actividade nos seus
principios básicos para fomentar
accións dirixidas a promover e
garantir o acceso en igualdade
de condicións aos bens do
respectivo concello.

O obxectivo ﬁnal da campaña
é apelar a concienciación cívica
da cidadanía para asegurar que
as usuarias e os usuarios con
dereito a este tipo de prazas de
estacionamento sempre teñan o
espazo
reservado
á
súa
disposición.

Con isto preténdese que
poidan coñecer as diﬁcultades
coas que se encontran as persoas
con discapacidade de maneira
cotiá ao intentaren realizar unha
tarefa tan común.

Por outra banda, preténdese
levar a cabo nas áreas comerciais

con maior a�luencia do concello
de Culleredo, actividades de
sensibilización orientadas a
poñerse no lugar da persoa con
discapacidade. Ofreceráselles ás
persoas usuarias a oportunidade
de comprobar como sería a
tarefa de “facer a compra” desde
outra perspectiva: desde unha
cadeira de rodas.

Por unha banda, deseñouse a
campaña de sensibilización
sobre o uso adecuado das prazas
de aparcamento reservadas para
as persoas con discapacidade. A
iniciativa contempla a habilitación en todas as prazas de aparcamento reservadas dunha placa
metálica co slogan “Ponte na
miña pel, non na miña praza” e a
intensiﬁcación da vixilancia e
control do seu bo uso por parte
das forzas de seguridade. Con
iso preténdese concienciar sobre
o respecto e uso destes espazos,
promovendo a comprensión e o
achegamento á discapacidade.
7
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Exencións e descontos municipais para persoas
con discapacidade nas principais cidades galegas
Actualmente as persoas que posúen o certiﬁcado de discapacidade contan
con diferentes beneﬁcios, descontos ou exencións. Os máis coñecidos adoitan
ser os de índole estatal e autonómico, sendo os máis descoñecidos aqueles que
temos máis preto de nós, polo que queremos informarvos das exencións e
descontos municipais das grandes cidades.
A Coruña
Ofrece a prestación talón restaurante coa que aos beneﬁciarios se lles
entrega un talonario mensual entre 10 e 25 bonos, segundo a súa necesidade;
cada bono ten un valor de 3,74€, utilizable para a comida do mediodía.
Requisitos: ser pensionista por invalidez e maior de 60 anos, e tamén ter
unha capacidade económica mensual igual ou inferior a 1065,02 €.
Santiago de Compostela , Ferrol e Lugo
Contarán cunha boniﬁcación do 90% na cota as construcións, instalacións e
obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade das persoas con
discapacidade, sempre que se dirixan á adaptación de vivendas cando a súa
execución derive directamente da situación de discapacidade, sendo suposto
de boniﬁcación tanto a instalación de ascensor como a supresión de barreiras
arquitectónicas.
A porcentaxe da boniﬁcación por cidade será o seguinte:
Santiago de Compostela: 50%
Ferrol: 90%
Lugo: 50%
Ourense
Contempla a atención ás necesidades sociais desde as axudas económicas
municipais, garantindo axudas para a reparación ou adaptación da vivenda
habitual para proporcionar niveis mínimos de accesibilidade ou axudas para a
adquisición de produtos de apoio e próteses, por prescrición facultativa da
sanidade pública.
Vigo
En canto á exención do imposto de lixo-vivenda non existe nada especíﬁco
para persoas con discapacidade, pero neste trámite, se se cumpre o requisito
económico, contémplase:
Persoas con discapacidade, membros de familias con ingresos brutos
anuais, per cápita, inferiores a 3977 €, e 6223 € para o caso das familias
numerosas:
Grao maior a 65%: computará como 2 persoas no cálculo da renda per
cápita.
Grao entre o 33 e o 65%: computará como 1,5 persoas no cálculo da renda per
cápita.
8
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Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade
Vantaxes
Facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade.

Condicións
A presentación debe ir acompañada do DNI e será válida en todo o territorio nacional.

Beneﬁciarios
Persoas cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.

Procedemento de expedición
Expedirase automaticamente para resolucións ou revisións do grao de
discapacidade posteriores á entrada en vigor da orde.
Expedirase por petición expresa dos interesados que teñan recoñecido
previamente un grao de discapacidade. Deben presentar o Anexo II na sede
electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera rexistro da Administración
pública, xunto coa documentación que se indica a continuación.

Documentación para achegar
Se se autoriza ao órgano xestor para incorporar os datos en poder das
administracións públicas que acrediten a veracidade dos datos, non é preciso
achegar ningunha outra documentación, no caso contrario habería que
achegar os seguintes documentos:

Fotocopia compulsada do DNI do solicitante ou representante legal.
Certiﬁcado de empadroamento.
De ser o caso, anexo IV (autorización de representación).
Fotocopia compulsada do recoñecemento do grao de discapacidade.

Vixencia da tarxeta
Poderá ser de carácter deﬁnitivo ou temporal.

9
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Anestesia en
Enfermidades
Neuromusculares
Tania García-Sobrino, Julio Pardo
Unidade de Enfermidades Neuromusculares. Servizo de Neuroloxía.
Hospital Clínico. Santiago de Compostela.

Os pacientes con ENM, en
caso de requiriren unha anestesia xeral, sempre deben informar
o cirurxián ou anestesista da súa
enfermidade de base. Unha entidade para ter en conta en
relación coas complicacións
anestésicas é a síndrome de
hipertermia maligna. É unha
enfermidade hereditaria, de
herdanza autosómica dominante, debida a mutacións no
xene do receptor da ryanodina
(RYR1). Mutacións neste mesmo
xene poden producir unha
miopatía conxénita progresiva
(central core), e estes pacientes
tamén poden desenvolver unha
síndrome
de
hipertermia
maligna. Caracterízase por un
cadro de rixidez muscular grave
e febre tras a exposición a axentes
anestésicos
volátiles
(halotano) e relaxantes musculares
despolarizantes
(succinilcolina). Ten unha mortalidade elevada e é importante
recoñecelo a tempo, porque se
dispón
de
tratamento
(dantroleno). A incidencia é de
un cada 7.000 a 50.000 procedementos de anestesia xeral.

NEUROMUSCULAR
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Hai pacientes con determinadas enfermidades musculares
que teñen maior propensión a
desenvolver unha síndrome
parecida (síndrome de hipertermia maligna-like), non relacio-

nado con mutacións no xene do
receptor da ryanodina. Estas
inclúen a miotonía conxénita e
as parálises periódicas, a distroﬁa
miotónica
tipo
1
(enfermidade de Steinert), as
distroﬁnopatías (distroﬁa muscular de Duchenne e de Becker),
as miopatías mitocondriais, o
déﬁcit de carnitina palmitoiltranferasa (CPT) e a miopatía de
Brody. Aínda se discute se os
pacientes con hiperCKemias
asintomáticas ou paucisintomáticas poden ter tamén
maior propensión a desenvolver
este cadro. Ante a dúbida,
deberán comunicarlle ao cirurxián e anestesista que presentan
elevación das encimas musculares (CK), sobre todo se a súa
causa é descoñecida.
En calquera paciente cunha
enfermidade
neuromuscular
recoméndase sempre que sexa
posible a realización dunha
anestesia locorrexional con
anestésicos do grupo amida
(lidocaína, mepivacaína). En
caso de requirir anestesia xeral, o
propofol intravenoso considérase un fármaco seguro. A
administración de analxésicos
opiáceos a doses baixas no postoperatorio para un adecuado
control da dor non está contraindicada.

Equipo de redacción formado por afectados, familiares e profesionais de ASEM Galicia.
Coordinación redacción: Nelia Bruña, Jessica Garabal e Thais Pousada
Tradución: Arximiro Fernández
Apoio loxístico e difusión: Almudena Covelo
O boletín CAPACIDADE NEUROMUSCULAR é unha publicación distribuída a todos os socios, a
numerosos profesionais, institucións, asociacións e persoas en contacto (900 envíos).
Edición impresa única en lingua galega: 600 exemplares
ISSN:1888-6698 Dep. Legal: Vg 62-2001 © Edita ASEM Galicia 3º Trimestre de 2016
Custo aproximado impresión e envío: 2 €
Ver edicións en “CASTELLANO” e en “GALEGO” na biblioteca da Web: www.asemgalicia.com
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“Saber e entender”
Avances na
investigación.
Respostas para cada
día

Cada profesional, cada afectado e
familiar, cada institución ten o cometido
de formar e informar a outros, cada un
ao seu nivel. É tarefa fundamental de
Asem facer circular a información.
Tres novas traducións sobre
avances en investigación en diferentes grupos de enfermidades
neuromusculares están xa á
disposición do movemento Asem
en España e do movemento
neuromuscular
iberoamericano.
Grazas á AFM (Asociación
Francesa contra as Miopatías)
por compartilos. Grazas pola
inestimable colaboración (desde
1997!!!) da Dra. Elena Sanchez
Trigo, profesora de traducióninterpretación da Universidade
de Vigo e á Dra. Carmen
Navarro-Balbuena, anatomopatóloga, pola súa constancia.
Así mesmo, cómpre darlles as
grazas tamén aos estudantes que
colaboraron este ano.
“Colabora activamente na súa
difusión.”
As coleccións “SABER &
ENTENDER” están dispoñibles
para consulta na web de Asem
Galicia www.asemgalicia.com e
da Federación Asem www.asemesp.org
Que son as síndromes miasténicas conxénitas?
As síndromes miasténicas
conxénitas (SMC, miastenia
infantil familiar) son enfermidades raras que afectan aproxi-

madamente 1 de cada 250.000
persoas.

miosites por corpos de inclusión
(MCI)

Son enfermidades da unión
neuromuscular, a zona que
transmite a orde de contracción
do nervio motor ao músculo que
actúa.

Documento orixinal (2014) da AFM-Téléthon
(Asociación Francesa contra as Miopatías).

Diferéncianse da miastenia
clásica (ou miastenia gravis) por
non ser de carácter autoinmune,
senón de orixe xenética.
Este documento presenta o
estado actual dos coñecementos
cientíﬁcos sobre as síndromes
miasténicas conxénitas: SMC;
miastenia infantil familiar.
SABER

Que é a enfermidade de
Charcot-Marie-Tooth (CMT)?
AFM – J unio 2014
(Traducción ASEM Galicia 2016)
SABER

Y ENTENDER

AVANCES

en la
enfermedad
de Charcot Marie -Tooth
Tooth
> CMT
motora hereditaria
(HMSN)
> neuropatía de Charcot -Marie -Tooth

> neuropatía sensitivo-

¿Qué es la enfermedad
de Charcot-Marie- Tooth :
diferentes formas ?
¿Cuál es
su causa?

Y ENTENDER

¿Estado actual
en la investigación
de la CMT?

AFM Junio 2014
Traducción ASEM Galicia 2016
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Avances

en las
miopat ías
inflamatorias
> dermatomiositis (DM)
> polimiositis (PM)
> miositis por cuerpos de inclusión (MCI)

Documento orixinal (2014) da AFM-Téléthon
(Asociación Francesa contra as Miopatías).
Un ensayo de fase II/III
permite probar la eficacia de un
tratamiento potencial y su
dosificación en una sola etapa: las
fases II (dosis y modo de
administración) y III (eficacia) del
ensayo clínico se reagrupan en
una sola. Al final del ensayo, si los

Que son as
in�lamatorias?

miopatías

As miopatías in�lamatorias
(ou miosites) son enfermidades
raras que afectan aproximadamente 6 ou 7 persoas de cada 100
000.
Forman o grupo das enfermidades in�lamatorias do músculo.
Estas enfermidades denomínanse autoinmunes e non son
hereditarias.
As
miopatías
in�lamatorias.
Este documento presenta o
estado actual dos coñecementos
cientíﬁcos sobre as miopatías
in�lamatorias: dermatomiosites
(DM);
polimiosites
(PM):
11

Reúne un grupo de enfermidades clínica e xeneticamente
heteroxéneas que se caracterizan
porque afectan os nervios das
pernas e dos brazos (nervios
periféricos).
Estes
nervios
conectan os músculos e os órganos sensoriais da pel e das articulacións coa medula espiñal
(sistema nervioso central). A
información que transmiten
entre os músculos, os receptores
da pel, os receptores articulares e
o cerebro é necesaria para os
movementos, as percepcións
táctiles e dolorosas, así como
para o mantemento do equilibrio.
Este documento presenta o
estado actual dos coñecementos
cientíﬁcos sobre a enfermidade
de Charcot-Marie-Tooth: CMT;
neuropatía
sensitivo-motora
hereditaria (HMSN); neuropatía
de Charcot-Marie-Tooth.
Documento orixinal (2014) da AFM-Téléthon
(Asociación Francesa contra as Miopatías).

SANIDADE

11

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

TESTEMUÑO

Un non parar
Como di Roberto Vilar, “a cabesa non para”. Son nai, esposa,
membro da Xunta Directiva de Asem Galicia e padezo unha enfermidade neuromuscular. Todo isto, entre outras cousas, tenme todo o
día ocupada.
Pois iso, a cabeza non para, e eu tampouco. Ando coa miña cadeira
de rodas eléctrica dun lado para o outro. A maioría da xente pensa
que porque estea nunha cadeira de rodas “aí estás e aí quedas”..., pois
non.
Gústame estar con xente, todos os días saio a tomar algo, sen
esquecerme do Facebook, pero o que máis me gusta é estar co meu
ﬁllo de 12 anos e co meu home. Vouvos contar un segrediño: encántame ”maruxear”, pero non llo contedes a ninguén.
Cando desembarquei nesta entidade no ano 2008 nunca pensei
que faría tantas cousas e que podería axudar a outras persoas na
miña mesma situación.

©Juanma fotografía

Actualmente son a tesoureira desta asociación, levo organizando
a Gala Benéﬁca tres anos consecutivos, estou á fronte do Espazo
Asociativo de ASEM no CHUS (Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela), son tamén a coordinadora das comarcas
do Barbanza, Sar e Santiago de Compostela e levo a redes sociais
xunto coas traballadoras da entidade. E estou moi contenta de poder
formar parte desta gran familia que é Asem Galicia.
As enfermidades neuromusculares son duras, pero quérovos
animar a que saiades, a que vos relacionedes; non quededes na casa,
loitade por saír adiante e que saibades que aquí nos tedes para o que
necesitedes.
E, como dixo Frida Kahlo: “Para que quero pernas, se teño ás para
voar?”.
Tamara Vila González
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