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O xoves 13 de xullo celebramos un 
concerto benéfico de bolero jazz no 
Marina Cíes Beach Club da praia de 
Samil en Vigo.

Jamila Purofilin canta por Cortázar en favor
 de Asem Galicia

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

A Fundación SGAE e a súa 
iniciativa “SGAE actúa” puxeron 
á nosa disposición a artista 
“Jamila Purofilin”, una cantau-
tora cubana que entoa diferentes 
ritmos que van dende o blues ata 
o son cubano, pasando pola 
milonga e incluso a samba arxen-
tina no seu espectáculo “Julio 
Cortázar Songs”, onde desfruta-
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mos da súa voz musicalizando 
poemas do prestixioso escritor 
arxentino. 

Jamila Castillo Carbalea é a 
voz e creadora do proxecto 
Jamila Purofilin, xurdido na Sala 
alternativa El Montacargas de 
Madrid en 1997. 

Este concerto enmárcase 
dentro das actividades de ocio 
que Asem Galicia organiza co fin 
de dar visibilidade á nosa asoci-
ación así como, para dar a 
coñecer a realidade e as necesi-
dades das persoas afectadas por 
unha enfermidade neuromuscu-
lar

Xornada inclusiva
no Foundation Day

A tenda Decathlon de Vigo convidou-
nos  a participar nunha nova edición do 
Foundation Day.  

A idea do “Día da Fundación” 
é vivir un día solidario a través do 
deporte compartindo unha 
xornada de ocio sen barreiras: 
tenis de mesa, baloncesto, 
bolos...

Acompanáronnos neste día as  
asociacions Asdegal e Berce.
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 “Terapia Con.Tacto”, centro 
especializado en terapias asisti-
das con animais, que ofrece aos 
socios de Asem Galicia sesións 
individuais ou grupais de terapia 
asistida con animais (inclúe hipo-
terapia), psicoloxía, logopedia e 
apoio escolar específico en 
NNEE, entre outras, con un 20% 
de desconto. Están en Vigo na 
Ronda de Don Bosco 30. Máis 
información no propio centro no 
teléfono: 627 71 73 50.

“Os Bambáns”, centro de tera-
pia ocupacional pediátrica ofrece 
en condicións vantaxosas sesións 
individuais ou grupais, en 
función do servicio, de fisiotera-
pia, logopedia, terapia ocupacio-
nal, atención temperá, habili-
dades sociais e psicomotricidade 
a menores afectados por enfer-
midades neuromusculares. 
Están en Vigo, Travesía de Vigo 
nº12 e en A Guarda, Rúa Brasilino 
Álvarez Sobrino, nº13. Contacto: 
986 12 30 40 – 640 73 95 39.

“Balneario de Mondariz” 
ofrece un servicio integral de 
promoción da saúde e preven-
ción da patoloxía muscu-
loesquelética que contempla: 
servicio médico, consulta de 
nutrición, fisioterapia, hidrotera-
pia, recuperador físico e técnicas 
termais. Ademais de descontos 
no Palacio da Auga, tratamentos 
de Balneario do Sport Club. Con-
tacto: 986 65 61 56.

Entropía, clínica de psico-
loxía: que ofrece descontos sobre 
as tarifas ordinarias nos servizos 
de psicoterapia individual 
(tamén a distancia, por Skype) e 
nos de psicoterapia grupal (con 
un mínimo de 4 e máximo de 8 
persoas). Poden acollerse a estes 
descontos os asociados e os seus 
coidadores familiares. Están en 
Mos, en Camiño das Rans 26. 
Contacto: 986 68 73 47.

“Neuroburgas”, centro espe-
cializado en rehabilitación 
neurolóxica, a través do cal, os 
socios de Asem Galicia, poderán 
beneficiarse de sesións a custo 
reducido de fisioterapia 
neurolóxica, neuropsicoloxía, 
terapia ocupacional, logopedia e 
fisioterapia acuática. Atópanse 
en Ourense, Avda. Buenos Aires 
63. Contacto: 988 254 455.

Asociación para persoas con 
Diversidade Funcional y Famili-
ares "Arela" (Cambre) polo que 
tanto os seus socios como os de 
Asem Galicia poden acceder aos 
servicios que ofrecen ambas 
asociacións sendo socios de unha 
delas. O socio e/ou familiar de 
socio que queira empregar os 
servicios da outra asociación 
deberá ser derivado por un 
técnico da asociación á que 
pertence. Para iso, dito profe-
sional porase en contacto coa 
entidade receptora e comunica 
ralle directamente a demanda 
referida polo socio. Os servizos 
que ofrece Arela son os seguintes: 
servizo de psicoloxía, logopedia e 
fisioterapia a coste reducido por 
posuír o certificado de discapaci-
dade.

Ademais destes convenios 
dirixidos a ofrecer mellores servi-
zos sociosanitarios aos socios de 
Asem Galicia, tamén chegamos a 
acordos de colaboración en mate-
ria de asesoramento xurídico co 
despacho de avogados Cuatreca-
sas e de recadación de fondos coa 
Orquesta Clásica de Vigo. 

Novos convenios e máis servizos para socios
Detallamos a continuación os últimos 

convenios que se asinaron con outras 
entidades e empresas colaboradoras e que 
amplían a carteira de servicios que Asem 
Galicia ofrece aos seus socios.
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Máis de cen parellas compe-
tiron do 21 ó 27 de agosto nas 
pistas de Vigo Pádel en máis de 
douscentos cincuenta partidos 
correspondentes ás categorías 1ª 

masculina, feminina e mixta 
federadas e 2ª e 3ª masculina, 
feminina e mixta non federadas. 
Como non podía ser de outra 
maneira, tamén houbo lugar 
para unha categoría inclusiva na 
que as persoas con e sen diversi-
dade funcional xogarían na 
mesma pista. 

Gran éxito de participación no I Torneo de Pádel TierraTech
en beneficio de Asem Galicia

A primeira edición do torneo de pádel 
solidario polas enfermidades neuromus-
culares celebrado en Vigo na última 
semana de agosto, saldouse con un éxito 
rotundo de participación. 

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

Pádel adaptado

Ademais da competición, o 
sábado organizouse unha 
exhibición de pádel adaptado a 
cargo dos monitores de SinRed, 
o primeiro club de pádel adap-
tado, en cadeira de rodas e inclu-
sivo de Galicia. O principal 
obxectivo desta actividade foi 
coñecer as características do 
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pádel adaptado (definición, 
modalidades, regulamento, 
técnica, etc.) pero tamén amosar 
como persoas con algún tipo de 
discapacidade, xa sexa física ou 
psíquica, comparten unha activi-
dade deportiva e de ocio con 
persoas que non teñen estas 
condicións. 

Clausura e entrega de 
premios

O domingo, tras as disputa-
das finais, tivo lugar o acto de 
clausura e entrega de galardóns 
coa presenza de Manuel Rego, 
presidente de Asem Galicia e 
María Ruiz, vicepresidenta da 
Federación Galega de Pádel, 
acompañados por represent-
antes das institucións e empre-
sas que colaboraron co I Torneo 
de Pádel TierraTech en benefi-
cio de Asem Galicia.

Os fondos recadados gracias 
á solidariedade dos partici-
pantes, organización, o patroci-
nador e os distintos colabora-
dores destinaranse á finan-
ciación de programas e servizos 
de Asem Galicia dirixidos a 
mellorar a situación do colectivo 

de persoas afectadas por unha 
enfermidade neuromuscular en 
Galicia. Ao mesmo tempo, 
queríamos promover o acerca-
mento dos nosos socios e dos 
participantes no torneo ao ocio 
inclusivo e ao deporte adaptado. 

A organización do torneo 
estivo a cargo de Progede e Vigo 
Pádel e conta co patrocinio de 
TierraTech, empresa española 
líder na fabricación de equipos 
de limpeza por ultrasóns. 
Colabora coa xestión das 
categorías federadas a Feder-
ación Galega de Pádel. Tamén 
contribuíron ao éxito do campio-
nato: Parador de Baiona, Talaso 
Atlántico, Palacio da Auga de 
Mondariz, Galmotor Ford de 
Vigo, Bodegas Margón, Restau-
rante Asador Soriano, Restau-
rante Marina Davila, Marina 
Cíes Beach Club, Cervexas Nós, 
Croqueta e Presumida, Pepita 
Burger Bar, Deportes Hermida, 
Decathlon Vigo e Domino’s 
Pizza. 



Presentamos un servizo de atención 
sexolóxica para atender as necesidades 
afectivosexuais das persoas con discapa-
cidade. É un recurso profesionalizado e 
único en todo o territorio galego. Está 
cofinanciado por Obra Social La Caixa. 

Un servizo integral de sexualidade e discapacidade: “Dedaleira”

Que é Dedaleira? 

É un Servizo de atención 
sexolóxica para atender as nece-
sidades afectivas e sexuais das 
persoas con discapacidade. 
Dedaleira é un servizo novidoso 
en Galicia, xa que abrangue 
asesoramento a todos os tipos de 
discapacidade. Abriron o seu 
servizo a calquera persoa con 
calquera discapacidade e rango 
de idade, ademais de persoas do 
seu entorno.

Cal é a súa orixe? 

Desde fai máis de dez anos 
COGAMI vén traballando a sexu-
alidade como unha área máis da 
persoa con discapacidade, 
poñendo así en valor os dereitos 
historicamente loitados e 
recoñecidos. 
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Para quen é o servizo? 

Para persoas con discapaci 
dade, o seu entorno e profesio-
nais. 

Estanse establecendo alian-
zas con entidades profesionais e 
sociais, ás que asesoran e coas 
que comparten os recursos. 
Tamén se pretende ofrecer 
formación en colexios profesio- 
nais, na Administración e 
noutras entidades sociais. 

Quen o promove? 

COGAMI (Confederación de 
persoas con discapacidade de 
Galicia) e ACADAR (Asociación 
de Mulleres con Discapacidade 
de Galicia) en conxunto. 

Hadriana Ordóñez Otero: Psicóloga Sanitaria colx. 4266-G

Coach e Sexóloga

Cristina Santos Díaz: Traballadora Social colx. 2303

Axente de Igualdade e Socióloga

Contacto

Teléfono: 600 200 022 · Correo electrónico: dedaleira@cogami.es 

Citas presenciais de luns a xoves de 8:30 a 19:00

Rúa Modesto Brocos – Santiago

Atención e información 

Resolución de consultas 

Atención individual

Asesoramento legal 

Intervención psico-social 

Formación especializada 

Unidade específica de atención e 

intervención de delitos sexuais

Que ofrece o servizo?

Profesionais de Dedaleira

Dedaleira (Digitalis purpurea)
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O diagnóstico xenético preimplanta-
cional é unha técnica de Reprodución 
Asistida que ofrece a posibilidade de ter 
un fillo libre la enfermidade xenética da 
que son portadores os seus pais.

Reprodución asistida e diagnóstico xenético preimplantacional

Para iso realízase un ciclo de 
Fecundación in Vitro e posterior-
mente os embrións son analiza-
dos xenéticamente, para trans-
ferir á muller unicamente 
aqueles que están libres da enfer-
midade. 

Para as enfermidades neuro-
musculares hereditarias en 
España, esta técnica ten unha 
demanda elevada e a súa 
aplicación permite previr as dife-
rentes enfermidades en parellas 
con alto risco de transmisión da 
enfermidade á súa descendencia.

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES
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Programa de Diagnóstico Xenético Preimplantacional 

As parellas que consultan por este programa deben acudir a unha 
consulta conxunta de consello xenético e reprodución. Tras a valor-
ación do seu caso, infórmaselles das distintas opcións reprodutivas 
para ter un fillo san: 

• Conseguir xestación de forma natural e asumir o risco

• Non ter fillos

• A adopción

• Diagnóstico Prenatal: realízase cando a muller xa está 
embarazada

• Diagnóstico Preimplantacional: realízase no embrión antes 
da súa implantación no útero.

9ÁREA SOCIAL
Fonte: www.eugin.es 



“O valor das palabras” é o título do 
manuscrito elaborado por ASEM Galicia, 
coa estreita colaboración de socios afectados 
e familiares de persoas que padecen unha 
enfermidade neuromuscular.

O valor das palabras: “A enfermidade como unha oportunidade”
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Neste libro poderedes atopar 
os testemuños de vida de 
persoas que tiveron ou teñen que 
convivir a diario con estas enfer-
midades. 

Son relatos cheos de ilusión, 
valentía e superación, que se 
intercalan cunhas marabillosas 
ilustracións, elaboradas por 
Fernando Ruibal, que tratan de 
re�lectir a realidade das enfermi-
dades neuromusculares. 

A finalidade pola que nos 
embarcamos neste proxecto é 
poder achegar a todos os nosos 
socios, colaboradores, entidades 
e á sociedade en xeral, a reali-
dade das persoas que, dunha 
maneira ou de outra, padecen 
algunha enfermidade deste tipo. 
Coa lectura deste libro poderán 
coñecer máis de preto os senti-
mentos, dúbidas, medos e 
alegrías dos autores de cada 
relato en relación coa enfermi-
dade.



A hipoterapia ou terapia con cabalos 
ofrece un beneficio multidimensional en 
persoas con patoloxías tanto físicas como 
psíquicas. 

A hipoterapia como tratamento rehabilitador

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES
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AUTONOMÍA PERSOAL

En persoas con discapacidade 
mellora as cuestións físicas e 
motrices, ademais dos aspectos 
sensoriais e cognitivos. Entre 
eles atópase a estimulación dos 
músculos e as articulacións, a 
mellora do equilibrio e a mobili-
dade, a coordinación, os avances 
na comunicación e aspectos 
conductuais.

Ademais, o contacto co cabalo 
aporta efectos fisiolóxicos 
–aumenta a capacidade de 
percepción de estímulos: olfac-
tivo, visual, táctil; psíquicos: 
mellora a atención, a concen-
tración e a motivación; e físicos: 
co seu calor e solidez transmite 
tranquilidade e relaxación–. 9

Todos eles poñen á súa 
disposición un cachiño da súa 
vida para que, deste modo, se 

coñeza tanto a parte positiva, 
como a parte negativa , aquela 
que ten que ver coas barreiras 

A través do contacto co cabalo 
e da motivación que este xera, 
trabállanse obxectivos relaciona-
dos co control motor e o equi-
librio. Todo iso permite un 
aumento da capacidade de inde-
pendencia e, polo tanto, da 
autonomía dos usuarios que se 
benefician desta terapia. 

Actualmente, Asem Galicia 
conta cun convenio de colabo-
ración co centro Con.tacto Tera-
pia con Animais, no que se 
desenvolve este tipo de interven-
ción baixo a supervisión de 
profesionais da saúde. 

Se queres coñecer máis infor-
mación podes poñerte en 
contacto connosco, ou directa-
mente co centro Con.tacto.

Con.tacto – Terapia con Animais

Ronda de Don Bosco 30, 1º C, 
36203 Vigo

Tel. 627 71 73 50

E-mail: info@terapiacontacto.es

que aporta a sociedade ao seu 
desenvolvemento diario.

Debemos agradecer a cada un 
dos autores, que nos deron a 
base para a elaboración deste 
manuscrito, a Fernando Ruibal 
que non puido ilustrar mellor 
cada un dos testemuños e tamén 
a Arximiro Fernández, que cola-
borou estreitamente coas 
labores de tradución do mesmo. 

Por último é preciso agra-
decer tamén á Deputación de 
Pontevedra, encargada de facer 
posible a edición impresa deste 
manuscrito que xa se atopa 
dispoñible para todos vós. 

Se queredes adquirir un 
exemplar están dispoñibles na 
Sede en Vigo e na Delegación de 
A Coruña, pero tamén podedes 
contactar connosco para 
xestionar a entrega do mesmo.

Rex Pickar on Unsplash
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Colaboradores Asem Galicia

A comunidade de Asem Galicia agradece ás institucións,  empresas e voluntarios a súa colabo-
ración en favor das persoas afectadas por unha enfermidade neuromuscular en Galicia.

“Compartimos as nosas forzas”
ASEM
Galicia

Asociación Gallega contra las

Enfermedades
Neuromusculares
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Novidades editoriais na web de Asem Galicia

Ao longo do segundo semestre deste ano 
ampliamos a nosa biblioteca poñendo a 
disposición de toda a comunidade de forma 
gratuíta tres novos documentos sobre enfer-
midades neuromusculares e promoción da 
autonomía persoal. 

Baixo o título de “Saber e 
entender: Fichas técnicas” 
iniciamos unha nova serie de 
publicacións traducidas da 
Asociación Francesa contra as 
Miopatías (AFM) realizada 
gracias ao convenio coa Univer-
sidade de Vigo. Inaugura esta 
serie a ficha “Principais enfer-
midades neuromusculares”, un 

documento que detalla en 
cincuenta e oito páxinas unha 
sucinta descrición das principais 
ENM e do seu tratamento: desde 
a Miopatía de Miyosh, a Distrofia 
muscular de Becker, o Síndrome 
de Kearns-Sayre, a enfermidade 
de Cori ou a Amiotrofia espiñal, 
entre moitas outras. 

Para cada grupo de enfermi-
dades indícase a zona da 
unidade motora afectada e, en 
algúns casos, as proteínas 
relacionadas. Facilítanse, cando 

existen, as codificacións 
Orphanet (códigos ORPHA) e da 
base OMIM® Online Mendelian 
Inheritance In Man® (códigos 
MIM).

Os grupos de enfermidades 
neuromusculares preséntanse 
en orde alfabético: Amiotrofias 
espiñais proximais, Cana-
lopatías musculares, Distrofias 
musculares conxénitas (DMC), 
Distrofias musculares de cintu-
ras, Glucoxenósis musculares, 
etc. O índice, ao final do docu-
mento, inclúe unha lista alfabé-
tica de nomes de enfermidades 
que remiten ao grupo de ENM 
(enfermidade neuromuscular) 
correspondente. As proteínas e 
os xenes recóllense tamén en 
índices separados. 

“Sentarse correctamente na 
cadeira de rodas” e “Función 
dixestiva e enfermidades neuro-
musculares” son os novos docu-
mentos que se incorporaron en 
agosto á serie “Saber e entender: 
Informes”.

“Sentarse correctamente na 
cadeira de rodas” aborda a pro-   
blemática de estar todo o día 
sentado e as tensións que iso 
causa no corpo. As repercusións 
de un mal posicionamento 
poden sumarse ás consecuencias 
da enfermidade, o que repercute 

na calidade de vida: acentuación 
das deformidades, dores, 
aumento do risco de úlceras por 
presión, alteración da dixestión, 
da respiración, etc. Estes son 
efectos que se poden minimizar 
con unha boa adaptación á 
cadeira de rodas e con elementos 
de apoio que permitan unha 
sedestación adecuada. 

As enfermidades neuromus-
culares poden provocar trastor-
nos na función dixestiva pola 
afectación dos músculos lisos e 
estriados do tubo dixestivo. O 
documento “Función dixestiva e 
enfermidades neuromuscula-
res” realiza unha aproximación a 
estes trastornos que poden afec-
tar á inxestión, mastigación, 
deglución, ao avance dos alimen-
tos polo tubo dixestivo durante a 
dixestión (tránsito intestinal) e á 
eliminación das meces. Detectar 
as disfuncións do aparato dixes-
tivo e implementar unhas pautas 
específicas (medidas dietéticas, 
logopedia, órteses, sedestación, 
tratamentos farmacolóxicos, 
etc.) prescritas no seguimento 
periódico realizado na consulta 
especializada en enfermidades 
neuromusculares, axuda a 
reducir as consecuencias dos 
trastornos dixestivos e a mellorar 
a calidade de vida.

SANIDADE



Tranquilo día, pensamentos sosegados, mirando ao horizonte, 
comezo a soñar. Sinto algo raro no meu corpo, de repente síntome 
como un paxaro, que sobrevoa alto tan emocionante como a miña 
vida, voo e voo, e pásanse mil e unha imaxes pola miña cabeza, pola 
miña vista... sempre digo que fun afortunado. 

Aló ao lonxe, vexo un neno, un neno como todos que quería xogar, 
quería ser maior, era feliz... Sigo voando e atópome cun banco baleiro 
no medio dun fermoso parque, achégome máis e noto que o banco 
emana amor, moito amor, penso e dígome a min mesmo: “aquí 
estiveron uns xoves que se querían, que se amaban”.

Pasan e pasan imaxes e recordos, véxoos todos dende o alto, desde 
a vista de paxaro. Achégaseme unha imaxe que brilla, dúas persoas 
xunto un recén nacido, doume conta de que son enormemente 
felices, que se miran e din: “quérote” e miran para o seu fillo.

Sigo voando, voando... A miña vida pasa, os momentos sucédense, 
sen máis atópome en medio dunha tormenta, todo escuro, non 
vexo..., si..., vexo alguén alí, achégome, unha persoa sentada, 
derrotada, sufrindo, chorando, con un bastón ao seu lado, afundido 
mírame e vexo que me pregunta: “por que?”. 

Míroo e subo cara as nubes, a tormenta pasa, sae o sol, día tran-
quilo, pensamentos sosegados, vexo algo no horizonte, vou alí e 
atópome con unha persoa paseando, en cadeira de rodas, vou ao seu 
encontro, chámoo, e doume conta de que é o mesmo que antes 
choraba e sufría. Detense, xírase e mírame, mírame cun sorriso de 
alegría, un sorriso de triunfo: “conseguino” grítame, “conseguino”. 

Mirámonos e doume conta de que ese sorriso o coñezo, é o meu, 
son eu... Son feliz paseando na miña cadeira de rodas, e co meu 
amigo Thor ao meu lado. 

A vida é para vivila, a morte é inevitable, o sufrimento pódelo levar 
de moitas maneiras. 

Para vós, que os voso sufrimento non vos afogue.

Domingo Presas

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  testemuño de Domingo Presas Fuentes

ASOCIACIÓN GALEGA CONTRA AS ENFERMIDADES NEUROMUSCULARES

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

Almudena Covelo


