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Asem Galicia, conscientes da necesi-
dade de adaptarnos á contorna das 
novas tecnoloxías e á importancia de 
presentar unha imaxe web acorde á nosa 
entidade e aos nosos valores, quixemos 
ofrecer un sitio web actual e práctico, que 
nos permita darlles máis información e 
de xeito máis claro aos nosos usuarios .

Nova web Asem Galicia: accesible, intuitiva e actual
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Para iso, a través do proxecto 
de Xunta de Galicia “Programa 
de cooperación a entidades sen 
ánimo de lucro 2016, e coa 
colaboración do plan de garantía 
xuvenil, puidemos contratar 
unha deseñadora web, Anahí 
Pérez Pousa, para que leve a cabo 
esta misión tan importante de 
apoiar o concepto de usabilidade 
e accesibilidade web, analizar a 
estrutura, o modo de naveg-
ación, o número de clics para 
acceder á información, o tipo de 
texto, as imaxes, adaptación da 
web aos móbiles, tablets etc.

A nova web preséntase cun 
estilo sinxelo, permitíndolle 
ao usuario identificar dunha 
forma rápida e intuitiva infor-

ACTUALIDADE 2

mación relevante sobre quen 
somos, que facemos, as noti-
cias de actualidade e sobre os 
servizos que ofrecemos. De 
navegación fácil e �luída, a nova 
web permítelle ao usuario afo-
rrar tempo á hora de atopar os 
contidos do seu interese, grazas 

a métodos de accesibilidade 
como:

- O uso do tabulador (tecla 
TAB), que permite, coa carga da 
web, saltar ao contido principal.

- O menú principal, a través 
do cal se accede a todo o contido 
da web, está sempre visible.

- Retorno a inicio, a través 
dun só clic, evitando o molesto 
scroll (uso da roda do rato).

- Todas as imaxes conteñen 
texto alternativo (texto que será 
o que visualicen os navegadores 
que non mostren imaxes, como 
lectores de pantalla, ordenadores 
cunha conexión lenta, navega-
dores de texto...).

- O contido multimedia (son, 
animacións e/ou vídeo) con 
subtítulos (para o son) e/ou 
descrición.

- Formularios como o de 
contacto, accesible en todos os 
seus campos.

Estamos traballando niso, 
pero a nosa intención é que sexa 
unha web manexable, indepen-
dentemente das túas capacid-
ades físicas, por iso dámoslle 
moita importancia á accesibili-
dade, ás cores, ao contraste, á 
posición do texto fronte ás 
imaxes para mostrar contido, á 
información, ás ligazóns etc.

Agora máis que nunca, infor-
marémosvos da actualidade das 
enfermidades neuromusculares 
e todo o relacionado con elas, 
recollidos a través dos nosos 
perfís sociais (Facebook, Twitter, 
YouTube).

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

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.

www.asemgalicia.com



A práctica de vela achega 
numerosos beneficios tanto 
físicos: mellora da mobilidade, 
equilibrio e control corporal; así 
como habilidades persoais e soci-
ais: superación, motivación, 
cooperación... O noso socio 
César Maquieira escribe así a súa 
experiencia: “O tipo de embar-
cacións nas que navegamos, con 
só dous tripulantes (alumno e 
monitor), proporciona unha 
sensación de liberdade incompa-
rable e faite sentir activo e 
autónomo, xa que participas das 
manobras. Só podo valorar a 
experiencia como moi boa: a 
contorna é unha pasada, os 
monitores moi atentos e penden-
tes ante calquera imprevisto; as 
instalacións da escola e o sistema 
de guindastre para acceder ao 
barco axudáronme a gozar en 
todo momento da actividade”.

A Escola de Vela Adaptada do 
Monte Real Club de Iates creouse 
no ano 2012 como un comple-

mento esencial da Escola de 
Vela. Baixo o lema de “Vela para 
todos”, o seu obxectivo principal 
é posibilitar que persoas con 
discapacidade (física, psicoso-
cial, cognitiva e/ou sensorial) 

Vela para todos: curso de vela adaptada

Desde o pasado 9 de febreiro todos os 
socios de Asem Galcia maiores de 8 anos 
poden gozar dos beneficios da práctica 
de vela grazas á invitación do Monte 
Real Club de Iates de Baiona.
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poidan practicar vela en igual-
dade de condicións. Na actuali-
dade, a Escola de Vela Adaptada 
de Baiona é unha das máis 
importantes do panorama náu-
tico español, e a única do noro-
este peninsular que ofrece activi-
dades ao longo de todo o ano. 
Recibiu distincións tanto a nivel 
nacional (ADEAC) como interna-
cional (ITB Berlín) polo seu 

traballo a favor da inclusión das 
persoas con discapacidade.

A escola dispón de insta-
lacións e materiais adaptados 
para que, independentemente de 

tipo ou grao de discapacidade, 
todos os usuarios poidan practi-
car vela en igualdade de 
condicións. O método de traballo 
dos monitores da escola de vela 
baséase na máxima seguridade 
para chegar a un obxectivo 
común, lograr a maior 
autonomía posible na navega-
ción e gozar dunha xornada 
lúdica nunha contorna dife-
rente.

As clases son os xoves alter-
nos de cada mes, de febreiro a 
xuño e de setembro a decembro 
en horario de 10.30 a 13.30 h. 
Asem Galicia ofrece este novo 
servizo a todos os seus socios de 
maneira gratuíta, unicamente se 
teñen que abonar 16 € do seguro 
federativo. Se queres probar a 
experiencia envíanos un mail a 
info@asemgalicia.com ou 
chama ao  986 378 001.



 Desde Asem Galicia, a Asoci-
ación Galega contra as Enfermi-
dades Neuromusculares, orga-
nizamos dúas actividades lúdicas 
e de sensibilización co obxectivo 
de dar a coñecer as enfermidades 
neuromusculares.

Máis de 30 millóns de persoas 
conviven en Europa cunha enfer-
midade rara, moitas delas son 
enfermidades neuromusculares. 
Este ano a campaña europea 
organizada por Eurordis 
(Organización Europea de Enfer-
midades Raras) elixiu a investi- 
gación como tema da décima 
edición do Día Mundial das 
Enfermidades Raras. O obxectivo 
é informar e concienciar a socie-
dade sobre as enfermidades 
pouco frecuentes e a situación e 
necesidades dos afectados e os 
seus familiares.

A investigación das enfermi-
dades raras é fundamental para 

poder ofrecerlles aos pacientes as 
respostas e solucións que necesi-
tan, xa sexa un tratamento, unha 
cura ou unha mellor atención. 
Neste sentido, Eurordis tamén 
recoñece o importante papel que 
xogan as asociacións de pacien-
tes neste campo, xa que grazas ao 
labor que realizamos desde elas 
se fomenta e reivindica o investi-
mento en proxectos de investiga- 
ción que atendan as necesidades 
dos afectados que representa-
mos.

Asem Galicia sumouse á 
celebración do día das EE RR con 
dous eventos o domingo 5 de 
marzo co obxectivo de sensibili-
zar a poboación e dar a coñecer 
as reivindicacións das persoas 
afectadas por enfermidades 
neuromusculares en Galicia:

Sesión vermú en Progreso 41 
Vigo e master class de danza en 
Padrón.
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Celebramos con música e baile o día das enfermidades raras

O 28 de febreiro celébrase o Día Mun-
dial das Enfermidades Raras con actos e 
eventos conmemorativos organizados por 
todo o mundo. En España as asociacións de 
persoas que conviven con enfermidades 
raras organizamos diferentes actividades 
para lle dar visibilidade a esta cita.
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Grazas á colaboración do 
Mercado Progreso 41 en Vigo 
celebramos unha sesión vermú 
amenizada co concerto do grupo 
de folk Dagda, un trío formado 
por mozos músicos vigueses: 
Hugo Franco (guitarra), María 
Jorge (violín) e Claudia Franco 
(voz e violín). Tamén colaboraron 
connosco os distintos postos de 
gastronomía e comercios do 
mercado ofrecendo menús 
degustación que se sortearon 
entre todos os asistentes ao 
concerto.

O polideportivo de Padrón 
acolleu o I master class de danza 
en beneficio de Asem Galicia. 
Dirixida pola instrutora Graciela 
Viturro, puidemos gozar dunha 
divertida demostración de 
zumba, spinning, bodyjump... 
nunha xornada chea de sorpre-
sas, con sorteos de agasallos e 
talleres de pintacaras e globo-
�lexia para os máis pequenos. 
Desde aquí queremos darlles as 
grazas ás máis de cincuenta 
empresas e comercios que 
colaboraron connosco.

Sesión vermú

Master class de danza “Movida Padronesa”



O pasado 15 de decembro, ASEM 
Galicia, grazas á inestimable colabo-
ración de Xerencia de Xestión Integrada 
de Ferrol, celebrou toda unha xornada 
dedicada ás enfermidades neuromus-
culares no Hospital Arquitecto Marcide 
da cidade ferrolá.

II Xornadas neuromusculares en Ferrol

Na primeira parte do día, 
mediante a instalación dunha 
mesa informativa, traballadoras 
e voluntarias fixeron un impor-
tante labor de sensibilización 
entre os profesionais, pacientes e 
poboación xeral do propio centro 
hospitalario. Grazas a todas e a 
todos os que dedicastes unha 
pequena parte do voso tempo e 
vos achegastes a coñecernos.

A tarde estivo dedicada ao 
desenvolvemento das II Xorna-
das sobre enfermidades neuro-
musculares, abertas tanto a 
profesionais, como pacientes, 
familias e poboación xeral. 
Durante a primeira parte abar-
cáronse aspectos médicos 
relacionados co diagnóstico e 
estratexias de intervención. O 
Dr. Javier Naveiro (Servizo de 
Neuroloxía de Hospital Arqui-
tecto Marcide), fixo unha clara 
exposición sobre a importancia 
da atención multidisciplinar 
dirixida a estas persoas; mentres 
que a Dra. M.ª Jesús Sobrido 
(Fundación Medicamento 

Xenómica) realizou unha moi 
boa síntese sobre as posibili-
dades da xenética no diagnóstico 
de ENM con tratamiento especí-
fico. 

Tras o descanso, abordáronse 
temas centrados na atención e 
intervención sociosanitaria cara 
ás persoas afectadas e as súas 
familias. Daniel Rodríguez, 
Jessica Garabal e Lucía 
González, expuxeron de forma 
clara e amena as necesidades e 
posibilidades de atención desde 
o punto de vista do fisiotera-
peuta, terapeuta ocupacional e 
traballadora social, respectiva-
mente. Esta intervención está 
dirixida non só a persoas con 
enfermidades neuromusculares, 
senón tamén a todo o seu núcleo 
familiar.

Como guinda final, tivemos o 
pracer de contar con Diego Mar-
tínez, socio de ASEM Galicia, que 
transmitiu, cun discurso moi 
persoal e emotivo, as vivencias 
dun mozo que ten unha enfermi-
dade neuromuscular. Os 
asistentes, así, puideron coñecer 
de primeira man as barreiras 
impostas pola sociedade cara ás 
persoas con diversidade funcio-
nal, as necesidades dos afectados 
aínda non satisfeitas polas enti-
dades públicas e os apoios 
necesarios para alcanzar a plena 

autonomía persoal. As súas 
palabras chegaron fondo e 
souberon re�lectir a situación 
real, dura en ocasións, de persoas 
que, como el, conviven con este 
tipo de patoloxías.

Relatores e asistentes tiveron 
un espazo e tempo para compar-
tir ideas, impresións e opinións 
que contribuíron a enriquecer a 
información transmitida neste 
evento, á vez que corroborar e 
resolver algunhas cuestións de 
índole máis persoal. 

Con estas liñas queremos 
darlles as grazas a todos os 
relatores polo seu apoio, 
constancia e traballo, e por com-
partir de forma tan amena os 
seus coñecementos nestas 
xornadas. Tamén aos asistentes, 
xa que a a�luencia foi maior da 
esperada e porque eles tamén 
son o motivo de que poidamos 
levar a cabo este tipo de accións 
desde a nosa entidade.

Por último, queremos agra-
decer, por suposto a boa acollida 
e todo o acompañamento que 
recibimos por parte da XXI de 
Ferrol, especialmente ao seu 
xerente, Angel Facio e á respon-
sable de Formación, Maria Luisa 
Fraga, que permitiron o perfecto 
desenvolvemento das mesmas e 
o seu recoñecemento cos respec-
tivos créditos de formación 
continua.
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No mes de febreiro púxose en marcha 
o programa de intervención asistida con 
cans dirixido a nenos e xente nova a 
partir de 6 anos, afectados por unha 
enfermidade neuromuscular. A carac-
terística principal desta terapia é que 
conta coa participación de cans de apoio 
(CA) guiados por profesionais da Asoci-
ación Ramalladas formados en 
programas de intervención asistida con 
cans (IAC).

Programa de intervención asistida con cans

O obxectivo fundamental 
deste programa é mellorar a 
calidade de vida e o benestar dos 
nenos afectados por enfermi-
dades neuromusculares. As 
técnicas utilizadas están dirixi-
dos á mellora física, psicolóxica e 
tamén relacional dos menores, 
nas que a característica máis 
especial e diferenciadora é que 
participa un can debidamente 
formado e acreditado como 
recurso ou apoio nas interven-
cións (o Can de Apoio, CA), 
guiado por un profesional con 
formación especializada en 
Programas de Intervención Asis-
tida con Cans.
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A estimulación multisenso-
rial  e a  interacción dos nenos co 
can de apoio traballa nas 
seguintes áreas:

-Área funcional: motri-
cidade fina e grosa, agarre, 
postura corporal, equilibrio 
estático e dinámico, coordi-
nación óculo-manual, membros 
superiores, autonomía e 
desprazamentos…

-Área emocional: identifi-
cación de emocións, expresión 
de emocións, control de impul-
sos, diminución do estrés, 
benestar emocional…

-Área cognitiva: atención 
sostida, comprensión, memoria, 
autoestima, autoconcepto…

-Destrezas sociais: comuni-
cación verbal e non verbal, 
estimulación da linguaxe, 
empatía, ampliar intereses.

-Lecer e tempo libre: compar-
tir actividades con outros, activi-
dade lúdica, utilización de espa-
zos comunitarios.

A Asociación Ramalladas 
Intervenciones Asistidas con 
Perros (IAP) é pioneira nos 
Programas de Intervención Asis-
tida con Perros que desenvolve 
en distintos tipos de centros de 
toda Galicia. Ramalladas IAP 
deseña os seus programas para 
persoas con necesidades 
derivadas de calquera enfermi-
dade ou patoloxía que fan que 
quen as padece necesite unha 
atención especial, ben sexa por 
motivos físicos, sensoriais, 
cognitivos ou educativos. Asem 
Galicia ofrécelles este novo 
servizo a todos os seus socios de 
maneira gratuíta grazas a un 
acordo coa Concellería de Medio 
Ambiente e Vida Saudable do 
Concello de Vigo. 

As sesións de terapia asistida 
son na sede de Asem Galicia en 
Vigo, todos os mércores en 
horario de tarde. Para solicitar 
praza nesta actividade enviáde-
nos un mail á dirección 
trabajosocial@asemgalicia.com 
ou chamade á nosa traballadora 
social ao 986 378 001.



Axuda económica para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do 
tícket eléctrico social de Galicia

Normativa

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións para o pagamento de parte da factura eléc-
trica a través do tícket eléctrico social de Galicia, DOG nº 10 do 16/01/2017)

Obxecto

Subvencionar parte da factura eléctrica ás unidades de convivencia con 
menores ou discapacitados cuxos ingresos totais da unidade de convivencia 
non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano).

Tícket eléctrico social de Galicia
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Contía

Será unha cantidade fixa de 180 € ao ano para as unidades de convivencia que cumpran os requisitos, 
e de 300 € ao ano para as que acrediten ser ademais familia numerosa.

Gastos subvencionables

Serán as facturas de electricidade (IVE incluído) cuxo período de lectura estea comprendido entre o 1 
de xullo 2016 e o 30 de xuño do 2017. No caso de que unha factura abranga un período que saia en parte do 
período subvencionable, considerarase subvencionable o custo rateado dos días incluídos nel.

Requisitos das persoas beneficiarias

1. Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Que na unidade de convivencia haxa menores de idade ou persoas con discapacidade cun grao 
igual ou maior ao 33 %.

3. Ser o pagador da correspondente factura de enerxía eléctrica.

4. Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 veces o IPREM (9.585,19 €/ano). 

5. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 
da Lei 9/2007, do 13 do xuño, de subvencións.

6. Só poderá presentarse unha única solicitude por unidade de convivencia.

Prazo de presentación:

Do 17 de xaneiro ao 15 de xullo de 2017.

Máis información

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código IN414A, poderase obter información adicio-
nal na Dirección Xeral de Enerxía e Minas e nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Indus- 
tria: http://economiaeindustria.xunta.es.



Obxecto:

Establecer un complemento de pensión dirixido a persoas beneficiarias de 
PNC de xubilación e invalidez que carezan de vivenda en propiedade e residan 
de forma habitual nunha vivenda alugada como titular do contrato, sempre 
que o propietario daquela non teña relación de parentesco co/coa pensionista 
ata o terceiro grao.

Contía:

A contía do complemento para o ano 2017 é de 525 euros anuais, que se fará 
efectivo nun pagamento único, con anterioridade ao 31 de decembro de 2017.

Aos pensionistas aos que non se lle puidese abonar o complemento na data 
indicada, este farase efectivo como máximo, dentro do prazo de tres meses 
seguintes á dita data.

Complemento para titulares de PNC que vivan de aluguer
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Requisitos:

• Ter recoñecida unha PNC de xubilación ou invalidez na data da solici-
tude e na de resolución.

• Carecer de vivenda en propiedade.

• Ser titular do contrato de arrendamento da vivenda na data da solici-
tude.

• Non ter coa persoa arrendadora da vivenda alugada relación conxugal 
ou de parentesco ata o 3º grao nin constituír con aquel unión estable e de 
convivencia con análoga relación de afectividade conxugal .

• Ter fixada a súa residencia habitual na vivenda alugada.

• Se na mesma vivenda alugada conviven dúas ou máis persoas que 
tiveran recoñecida a PNC, so terá dereito a este complemento aquel/aquela 
que sexa titular do contrato de arrendamento ou, de ser varios, o primeiro 
deles.

• Enténdese que a vivenda é domicilio habitual cando a vixencia do 
arrendamento non sexa inferior a un ano e teña residido na mesma durante 
un período mínimo de 180 días inmediatamente anteriores á data da solici-
tude.

Lugar de presentación:  

Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social.

Prazo de presentación:

Ata o 31 de decembro de 2017.
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Social week: “Non me poñas límites” 

O 14 de febreiro desenvolveuse, da 
man de ASEM Galicia e Caixabank, 
unha actividade de sensibilización e 
concienciación sobre a discapacidade e, 
en concreto, as enfermidades neuromus-
culares. 

Trátase dunha actividade na 
que colaboramos activamente 
cos voluntarios de Caixabank e 
dirixida a fomentar a súa inclu-
sión e coñecemento da discapa-
cidade e as limitacións que esta 
pode supoñer no día a día dunha 
persoa afectada por ENM á hora 
de realizar as actividades cotiás 
da vida diaria. 

Os obxectivos deste proxecto 
foron os seguintes:

-Coñecer os diferentes tipos 
de enfermidades neuromuscula-
res e as súas características.

-Coñecer persoas con diferen-
tes tipos de discapacidade e 
como realizan actividades na súa 
vida cotiá.

-Fomentar valores cooperati-
vos e de colaboración.

-Experimentar e re�lexionar 
sobre as barreiras físicas, sociais 
e de comunicación que deben 
superar os afectado por unha 
ENM.

-Re�lexionar sobre a depen-
dencia que comporta a ENM  e  
poñer en relevo a figura do coida-
dor – asistente persoal.

Cada un dos voluntarios iden-
tificouse cunha enfermidade 
neuromuscular e os síntomas 
que esta enfermidade implica: 
Charcot-Mariee-Tooth, Becker, 
Duchenne, Guillem-Barre, Stein-
ert, entre outras. 

As actividades para realizar 
nesa tarde consisten en tarefas 
do ámbito domiciliario: preparar 
a comida, comer, facer as tarefas 
do fogar etc. Ou tarefas no 
ámbito urbano: ir ao banco, facer 
a compra, coller un autobús ou ir 
á biblioteca. Todas estas tarefas 
realízanse coa dificultade 
engadida de, por exemplo, 
desprazarse nunha cadeira de 
rodas, ter un pé/man atadas, ter 
unha dificultade na fala, entre 
outras. 

A finalidade é concienciar e 
visibilizar a discapacidade, as 
limitacións que pode supor e, 
sobre todo, coñecer as barreiras 
que a contorna lles presenta ás 
persoas con discapacidade no 
desenvolvemento do seu día a 
día. 



Durante o ano 2016, e desde ASEM 
Galicia, elaborouse unha completa guía 
de produtos de apoio para persoas 
afectadas por enfermidades neuro-
musculares (ENM), as súas familias e 
os seus coidadores. 

Como parte da nosa campaña de 
sensibilización en colaboración co Con-
cello de Culleredo, levamos a cabo a 
actividade “Ponte no meu lugar”, que se 
desenvolveu o venres 10 e o sábado 11 de 
febreiro no hipermercado Gadis do 
Burgo (Culleredo).

Produtos, aparellos e artefactos para a autonomía das persoas
con Enfermidades Neuromusculares e as súas familias

Nesta guía encontraranse 
produtos de apoio comerciais 
que se poden adquirir en ortope-
dias. A guía atópase composta 
por dez seccións que abordan 

Ponte no meu lugar

Estivemos presentes no 
hipermercado para ofrecerlle á 
cidadanía a oportunidade de 
facer a compra “dunha maneira 
diferente”: utilizando unha 
cadeira de rodas, cos ollos venda-
dos ou usando un andador, entre 
outros. 

Ademais, mostrámoslles gran 
variedade de produtos de apoio 
que utilizan as persoas con algún 
tipo de discapacidade para facili-
tar as tarefas cotiás. 

diferentes actividades da vida 
diaria na que son útiles diferen-
tes produtos de apoio.

Cada unha das secciones 
remata cun apartado concreto 
que aborda produtos de apoio 
específicos para nenos, o que 
proporciona innovacións e 
achega produtos máis descoñe-
cidos para as persoas afectadas 
por ENM.

A elaboración desta guía foi a 
cargo de dous terapeutas ocupa-
cionais, Thais Pousada 
(vicepresidenta de ASEM Gali-
cia) e Jessica Garabal (terapeuta 
ocupacional de ASEM Galicia) e, 
non sería posible sen a colabo-
ración inestimable de ASEM 
Cantabria e da Federación 
ASEM.
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AUTONOMÍA PERSOAL

Secciones da guía: 
1. Alimentación 
2. Vestido
3. Coidado e aseo persoal
4. Mobilidade persoal e na comu-
nidade
5. Transferencias
6. Actividades domésticas
7. Educación e TIC
8. Traballo e actividades produ-
tivas
9. Lecer  e tempo libre
10. Innovacións e alta tecnoloxía 
para ENM



Se sodes asiduos na lectura do noso boletín Capacidade neuro-
muscular, sabedes que esta última páxina sempre estivo dedicada a 
lles dar voz aos verdadeiros protagonistas, os motores da nosa enti-
dade: os socios de ASEM Galicia.

O valor dos testemuños re�lectidos nestas liñas é innegable. A 
realidade contada polos propios afectados ou os seus familiares 
ofrece unha información de primeira man que facilita o coñece-
mento da súa situación, a súa realidade, as súas dificultades, logros, 
barreiras impostas, boas noticias... 

Sendo conscientes da importante transcendencia destes textos,  
puxémonos un novo reto para este 2017. A nosa idea é compilar nun 
libro estes e outros testemuños dos nosos socios, con varios obxecti-
vos claros: difundir e sensibilizar a sociedade sobre a realidade do 
colectivo de persoas con enfermidades neuromusculares, potenciar e 
motivar os nosos protagonistas e construír un bonito recordo dos 20 
anos de historia da nosa entidade.

Como calquera documento, non só son importantes as palabras, 
senón tamén como están ilustradas a través de imaxes. Por iso, o 
noso libro terá unhas viñetas magníficas, das que non podemos 
adiantar moito máis, pero que constituirán un valor engadido e virán 
da man dun recoñecido debuxante.

Xa fixemos o recrutamento de nosos “redactores” e esperamos ter 
o libro xa impreso para o verán. Non sairá á venda nin estará entre os 
best sellers, pero si terá un prezo e valor simbólico que contribuirá a 
manter a actividade de ASEM.

Como sempre, grazas a todos os que achegastes un gran de area 
para facer posible non só o libro, senón tamén esta sección do 
boletín que é unha das que máis orgullosos nos sentimos.

Horario:
Luns a venres: 09:00 a 14:30 horas
Martes: 16:00 a 19:00 horas
Contacto:
info@asemgalicia.com
www.asemgalicia.com

O valor das palabras a través dos testemuños
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ASEM
Galicia

Sede central:
Martinez Garrido 21, interior baixo  · Vigo 
986 378 001 - 698 140 728
Delegación Coruña:
Manuel Azaña 2 ·  O Burgo · Culleredo
 698 178 500

TESTEMUÑO


