
A inquietante situación pola que atravesan as persoas con 

discapacidade e as súas familias, agravada pola crise e as decisións 

políticas, en tódolos ámbitos e planos, de regresión de dereitos e de 

debilitamento do precario nivel de cohesión e protección sociais deron 

lugar á convocatoria dunha mobilización histórica. 

O CERMI púxose á cabeza, e ducias de milleiros de persoas 

manifestáronse en Madrid o 2 de 

decembro reclamando accións directas 

que freen esta deriva de retroceso nos 

dereitos sociais que vimos padecendo nos 

últimos meses. 

Unha volta atrás ata épocas esquecidas, 

predemocráticas, onde primaba a política da “caridade”, de 

que cando alguén tiña fame se lle daba peixe, e listo. 

Non, nós non queremos axudas caritativas, queremos exercer os nosos 

dereitos, queremos que cando teñamos fame non se opte por darnos 

peixe senón por ensinarnos a pescar (aínda que nos regalen a rede). 

As persoas con discapacidade sempre estivemos en crise; sempre 

tivemos un maior índice de pobreza e exclusión social; unha menor taxa 

de actividade; unha maior taxa de desemprego; discriminación no 

acceso ao sistema educativo, ao mercado laboral, a movernos polas 

nosas cidades e vilas, a comunicarnos cos nosos veciños/as... 

E agora a crise tamén a temos que pagar nós?, e banqueiros e 

defraudadores de paseo, dándonos esmola?. Xa está ben. 

Apoio á marcha “SOS Discapacidade” 
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O día 29 de setembro tivo lugar a V 

Xornada de pesca organizada por 

Amizade, que se celebrou novamente 

no paseo próximo ao peirao das 

Corbaceiras. Trátase dunha actividade 

bastante demandada e que soe atraer 

a moitas persoas. Ademais este ano 

contouse cunha boa climatoloxía, algo 

que axudou á que a asistencia fose 

maior á de edicións anteriores. 

En canto á pesca en si mesma, nesta edición bateuse o “récord” de capturas. 

Polo menos, cinco pequenos peixes e un exemplar dunha especie similar a un 

cabaliño de mar foi o resultado dunha frutífera xornada e que por suposto, foron 

devoltos á auga. 

Contouse coa colaboración de varias persoas voluntarias ás que agradecemos a 

súa axuda e sen as cales a organización da 

xornada non sería posible. 

A xornada de pesca enmárcase dentro do 

programa de ocio e tempo libre que Amizade 

desenvolve cada ano e que ten dous obxectivos 

principais: por un lado, ofrecer alternativas de 

ocio nas que as persoas con discapacidade 

poidan ocupar o seu tempo de lecer. 

E, por outro lado, facer ver á sociedade que as persoas con discapacidade son 

quen de realizar moitas cousas, dun xeito 

normalizado e integrador, sempre que 

conten coas condicións axeitadas (ausencia 

de barreiras, material adaptado,..). 

Ao remate da xornada, todos/as asistiron a 

un xantar no Pazo da Cultura de Pontevedra 

no que se continuou compartindo opinións, 

experiencias e risas. 

V edición da Xornada de pesca de Amizade 
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Charla “Coidando ao coidador/a”  

O pasado 6 de novembro, na Asociación Veciñal San Roque, Amizade organizou 

unha Charla-Coloquio baixo o título “Coidando ao Coidador/a”. A mesma foi im-

partida por Elena Gil, Traballadora Social, con amplía experiencia no ámbito da 

discapacidade. 

Na charla abordáronse distintas cues-

tións relacionadas coa figura da persoa 

coidadora, como os estados emocionais 

ou o afrontamento de distintas situa-

cións e sobre todo insistiuse na necesi-

dade imperiosa de fomentar e procurar 

ao máximo a autonomía das persoas que 

reciben eses “coidados/apoios”, de ma-

neira que se poida evitar ou reducir as 

necesidades de apoio desas persoas, tanto presentes como futuras.. 

Esta foi a primeira das charlas que Amizade ten previstas para os vindeiros me-

ses, enmarcadas todas elas no proxecto “Acadando Compromiso Social”, que 

ten por obxectivo principal sensibilizar á sociedade sobre o fomento da autono-

mía das persoas con discapacidade, xunto con valorar e desmontar estereotipos 

e prexuízos acerca da discapacidade e/ou contribuír ao desenvolvemento inte-

gral das persoas con discapacidade. 

A experiencia de Amizade permite poder 

abarcar diversidade de temáticas, desde a 

accesibilidade, axudas técnicas ou presta-

cións ata prevención de accidentes ou 

ocio e deporte para persoas on discapaci-

dade. É un proxecto que se desenvolverá 

ata xuño de 2013 e no que se pretende 

chegar ao maior número posible de per-

soas. Son as asociacións de vecinos, insti-

tutos, facultades, etc, as que se poñen en 

contaco coa asociación Amizade para solicitarnos unha charla-coloquio sobre a 

temática que consideren de interese. 

Trátase dun proxecto financiado pola empresa ENCE. 
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O mes de setembro (do 17 ao 21) , un pequeno grupo 

de socios/as tiveron a oportunidade de participar nun 

Curso de Vela no Club Naútico de Sanxenxo, por un 

total de 20 horas. 

Dita actividade estivo coordinada por COGAMI, que 

obtivo financiación e colaboración por parte da 

Deputación de Pontevedra, o Naútico de Sanxenxo e a Fundación Mapfre. 

As persoas participantes, ademais de interactuar e confraternizar con outras 

persoas usuarias doutros centros e asociacións, tiveron a oportunidade de 

adquirir coñecementos básicos sobre a montaxe dos 

barcos, navegar e participar nunha regata final entre 

todos/as os/as asistentes.  

Dada a alta satisfacción das persoas asistentes, o 15 

de novembro tiveron a oportunidade de repetir a 

experiencia. 

Vela en Sanxenxo 

Socios e socias de Amizade tiveron a oportu-

nidade de visitar o pasado 1 de decembro a 

Cidade da Cultura xunto con persoas dou-

tras asociacións e grazas á colaboración de 

Iberdrola e Cogami. 

Ao longo da visita, tiveron oportunidade de 

coñecer a historia de por que se fixo así, 

viron as maquetas de todo o que será a Ci-

dade da Cultura, as torres que hai no exte-

rior, a biblioteca e, destacando sobre todos os outros edificios, o Museo, o Ga-

llaecia Petrea. Alí puideron disfrutar coas esculturas feitas en pedra, eran de 

distintos tipos e formas, pero todas contaban unha historia e con iso, contaban 

tamén a historia de Galicia. Todo lles chamou a atención pero se algo fascinou 

foi a exposición dos Códices, 12 exemplares que quizáis non volvan a ver nas 

súas vidas pero que por uns minutos formaron parte da súa propia historia. 

Visita á da Cidade cultura 
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No mes de novembro finalizaron dous Obradoiros que Amizade desenvolveu du-

rante o ano 2012. O Obradoiro de Autonomía Persoal rematou o día 29 de Nove-

mbro e o de Técnicas Administrativas o 30 do mesmo mes. 

O Obradoiro de Autonomía Persoal tivo lugar entre o 

27 de Marzo e o 29 de Novembro e tiña como obxecti-

vo principal potenciar as habilidades e capacidades 

sociais, formativas e laborais das persoas con disca-

pacidade. A acción tiña lugar os martes e xoves de 

10:30 a 13:00h, contando con aspectos prácticos e 

teóricos. 

O curso levouse a cabo alternativamente nas 

instalacións de Amizade e nunha aula do Centro 

Sociocultural de Monte Porreiro. Dito curso foi 

posible grazas á colaboración de ENCE, que fi-

nanciou o proxecto. A clausura do curso tivo lugar 

o día 30 cun pequeno acto no que se lles fixo 

entrega dun diploma. A continuación a 

profesional que impartiu o obradoiro e os 

alumnos e alumnas celebraron o fin do 

curso cuns pinchos. 

O Obradoiro de Técnicas Administrativas desen-

volveuse entre o 29 de Febreiro e o 30 de Novem-

bro, tendo como obxectivo principal incrementar 

as posibilidades de acceso ao mercado de 

traballo das persoas con discapacidade a través 

da mellora na súa formación. A actividade tiña 

lugar os mércores e venres de 10:00 a 12:00 

horas, tendo tanto contidos teóricos e prácticos. 

O curso levouse a cabo nas instalacións de Amizade e foi posible 

gracias á colaboración da Deputación de Pontevedra. A clausura do 

curso tivo lugar o día 30 de Novembro cun pequeno acto no que se 

lles entregou ós alumnos e alumnas un diploma.  

Clausura dos Obradoiros de Autonomía persoal e Técnicas 

Administrativas 
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En torno a esta pregunta, un grupo de 

alumnas da Facultade de Ciencias Sociais 

e da Comunicación (Publicidade e 

Relacións Públicas) e a Asociación Amizade 

desenvolveron unha Acción de Guerrilla. 

Unha acción que pretendía que a 

sociedade empatizase con aquelas persoas 

que teñen prohibido o acceso a 

determinados espazos polo mero feito de 

desprazarse en cadeira de rodas.  

Para esta acción escolleuse a Oficina de Consumo dependente da Xunta de 

Galicia (paseo de Cervantes) por ser un 

espazo público, da administración, que 

debería ser a primeira en garantir a 

igualdade de dereitos de toda a poboación.  

Ás persoas que acudían á oficina  eran 

invitadas a sentar nunha cadeira de rodas e 

a intenten entrar. Descubriron a 

imposibilidade de acceder (existen varios 

tramos de escaleira ata chegar ao ascensor) 

e puideron sentir, aínda que sexa a pequena escala, a discriminación que sofren 

cada día as persoas con mobilidade reducida.  

Con esta acción pretendemos sensibilizar ao conxunto 

da sociedade sobre a necesidade de eliminar barreiras 

e obstáculos que impiden ás persoas con 

discapacidade participar activamente na sociedade 

dunha maneira normalizada. 

Toda a acción foi gravada en vídeo para a súa posterior 

divulgación nas redes sociais. 

Amizade agradece a colaboración de Andrea Costa, Mar 

Freire Natalia Carrera. 

A sociedade é consciente da Discriminación que sofren as persoas con 

discapacidade? 

Acción de Guerrilla 



O pasado 26 de outubro, a Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade 

anunciou que o Consello de Ministros aprobou a declaración do 2013 como Ano 

Español das Enfermidades Raras. O obxectivo é achegar á cidadanía o coñece-

mento das patoloxías consideradas como pouco frecuentes, para establece-los 

lazos de axuda mutua e ademais espertar o interese dos novos investigadores/

as, profesionais sanitarios e da industria. 

As denominadas enfermidades raras son 

un conxunto de máis de 7.000 doenzas, 

que afectan a un 7% da poboación mun-

dial e que en España teñen ao redor de 

tres millóns de persoas. 

A declaración de Ano Español, xunto coa adhesión á declaración do ano 2016 

como Ano Internacional da Investigación en Enfermidades Raras, son dúas das 

medidas que adoptou o Gobierno para afrontar o “reto” que supoñen estas pato-

loxías. Mato sinalou que “queremos proporcionar respostas individualizadas para 

cada situación”, e ofrecer “unha atención con enfoque multidisciplinar e sociosa-

nitario”, na que se consideren as necesidades dos pacientes “non só desde o 

punto de vista físico, senon tamén desde o ámbito asistencial, psicolóxico, eco-

nómico e social”. Para lograr este obxectivo, a Ministra manifestou un compromi-

so claro e decidido para “mobilizar todos os medios dispoñibles para fomentar o 

desenvolvemento de novos tratamentos orientados a acadar solucións ou, polo 

menos, a mellorar a calidade de vida dos pacientes e as súas familias”. Unha 

das próximas medidas é o tratamento das enfermidades raras en novos centros, 

servizos e unidades de referencia (CSUR). En concreto, dos 34 novos centros de 

referencia pendentes de designación, polo menos cinco patoloxías de baixa pre-

valencia están entre as candidatas para ser tratadas en eles. 

Ademais, o Ministerio apoiará as boas prácticas 

que se desenvolvan polas Comunidades Autóno-

mas e tamén a nivel internacional. Estas medi-

das contribuirán a ter un mellor coñecemento e 

diagnóstico e “servirán para potenciar os proce-

sos de prevención e detección precoz, así como 

a atención no centro ou unidade de referencia 

con maior experiencia e capacidade”.  

O Boletín
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2013: Ano das Enfermidades Raras 

2013: Ano das enfermidades raras 
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Análise Terminolóxica e Normativa  da Discapacidade 

Opinión 

A Organización Mundial da Saúde (OMS) define a discapacidade como o 

resultado dunha complexa relación entre a condición de saúde dunha persoa, e 

os factores persoais e externos que configuran as circunstancias nas que vive a 

persoa. Deste xeito, a discapacidade non pode ser definida só polas deficiencias 

nas funcións ou estruturas corporais, senón que precisa da delimitación do 

contexto no que a persoa se desenvolve. Así, pode dicirse que as limitacións na 

actividade dunha persoa convértense en discapacidade como consecuencia da 

súa interacción cun ambiente que non proporciona o suficiente apoio para 

reducir as súas limitacións funcionais.  

As discapacidades poden dividirse en “físicas”, que afectan a os movementos 

(lesión medular, o síndrome post-polio ou a parálise cerebral); “sensoriais”, 

afectan un ou máis sentidos (a cegueira ou a xordeira); “cognitivas”, que inclúe 

as intelectuais (o autismo, o retraso mental, o Síndrome de Asperger ou o 

Síndrome de Down); e “psiquiátricas” (a Depresión ou a esquizofrenia).  

A visión que se lle deu ao longo do século XX estaba relacionada con unha 

condición considerada deteriorada respecto do estándar xeral dun individuo ou 

do seu grupo. Polo contrario, a visión baseada nos dereitos humanos introduce o 

estudo da interacción entre unha persoa con discapacidade e o seu ambiente. A 

evolución da sociedade foi mellorando dende os anos 1980 e desenvolvéronse 

modelos sociais de discapacidade que engaden novas apreciacións ó termo. Na 

sociedade actual cóidase a adaptación do entorno as persoas con 

discapacidades para evitar a súa exclusión social  

Lingüisticamente, nalgúns ámbitos, términos como “discapacitados”, “cegos”, 

“xordos”, etc. poden ser considerados despectivos, debido a que desta maneira 

poden estar etiquetando a persoa. En ditos casos é preferible usar as formas 

“persoas invidentes, con xordeira ou con mobilidade reducida”. Non obstante, 

hoxe en día, aínda que tamén hai algunha outra proposta terminolóxica que bus-

ca asentarse, o termo máis consensuado é o de “Persoas Con Discapacidade 

(PCD’s)”, que aínda que sigue contendo certa carga negativa intrínseca derivada 

do prefixo “–dis- “, é o máis utilizado e aceptado por o grupo social que represen-

ta. 

“Fálase de discapacidade en termos comparativos. A discapacidade aparece en 

canto se comparan as distintas maneiras de interactuar coa contorna.” 
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Opinión 

A discapacidade é unha realidade humana percibida de maneira diferente en 

diferentes períodos históricos e civilizacións. A terminoloxía é importante e hoxe 

en día propúxose un novo termo para referirse as persoas con discapacidade: 

“Persoas con Diversidade Funcional”, o cal comezou a utilizarse por iniciativa dos 

propios afectados na Universidade de Berkeley, despois da guerra de Vietnam (IL 

Movement). É un concepto actual e alternativo a fin de eliminar a negatividade 

na definición do colectivo de persoas con discapacidade e reforzar a súa esencia 

de diversidade. 

En español, o termo mulleres e homes con diversidade funcional é novidoso e 

empezou a utilizarse  polo Foro de Vida Independente en Xaneiro de 2005. Con 

este termo preténdese substituír a outros de semántica pexorativa como disca-

pacidade, minusvalía, etc. Proponse un cambio cara unha terminoloxía non nega-

tiva, non rehabilitadora, sobre a diversidade funcional e, en calquera caso, sem-

pre utilizando no seu  inicio a denominación de “Persoas con…”, por exemplo, 

“Persoas con mobilidade reducida”. 

Existen moitas palabras tradicionalmente utilizadas en diferentes ámbitos para 

denominar o colectivo de mulleres e  homes con diversidade funcional. A máis 

utilizada en España é  “Minusválido”: prazas de aparcamento reservados para 

minusválidos, pensións para minusválidos, residencias para minusválidos, etc. 

Tanto nos medios de comunicación como nas rúas, as persoas con diversidade 

funcional parecen formar parte dun colectivo “menos válido”, ou que “vale me-

nos”, que para o caso é o mesmo.  

Por outro lado, nos textos xurídicos persiste esta terminoloxía e úsanse termos 

como incapacitación, incapacidade, discapacidade, invalidez (parcial, total, abso-

luta, gran invalidez), minusvalía e dependencia. O debate xurde porque tras unha 

análise dos termos que se viñeron empregando para denominar a este sector da 

poboación (inválido, subnormal, deficiente, retrasado, lisiado, etc.), conclúese 

que todos eles presentan unha connotación pexorativa, de aí, en parte, a estig-

matización que padece este grupo, ademais de non existir, xuridicamente, un 

termo unánime. 

O Foro de Vida Independente-España, creado no 2001, é unha 

comunidade virtual para a reflexión, a axuda mutua e a 

construcción de coñecementos acerca de todo o relacionado 

coa diversidade funcional. Está composto por persoas con e sen 

diversidade funcional: http://www.forovidaindependiente.org/ 



Co termo diversidade funcional proponse dende o Foro de Vida Independente 

unha nova versión que non implica enfermidade, deficiencia, parálises, retraso, 

etc. Considérase que a terminoloxía negativa vén derivada da tradicional visión 

do modelo médico da diversidade funcional, na que se presenta a persoa dife-

rente como unha persoa bioloxicamente imperfecta que hai que rehabilitar e 

“arranxar” para restaurar uns teóricos patróns de “normalidade”. Para o Move-

mento Vida Independiente, tales patróns nunca existiron, non existen e no futuro 

é pouco probable que existan; precisamente debido a os avances médicos. 

Para as persoas con diversidade funcional, o modelo médico rehabilitador consi-

dera a inclusión na sociedade a través do traballo (Centros Especiais de Empre-

go) ou o estudo (Educación Especial). Baixo o concepto Diversidade Funcional 

aglutínanse todos os ámbitos da vida cotiá: educación, traballo, edificación, 

transporte, comunicación, ocio, etc. O uso das palabras “mulleres e homes con” 

reforza o concepto da dignidade inherente á esencia como seres humanos que 

nacen e queren vivir cos mesmos dereitos e dignidade que todos os demais, tal 

como establece a ONU na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.   

En ningún caso, a diversidade funcional elimina ou reduce a natureza humana e, 

polo tanto, a obriga a ser recoñecidos como cidadáns e cidadás de pleno dereito, 

tal como se establece na Constitución e en multitude de textos legais. Pola con-

tra, é o entorno deseñado e construído, derivado dunha actitude discriminante 

de outros seres humanos, o que obriga a este colectivo a ser “superviventes” 

nun entorno irrespetuoso, hostil e que sistematicamente viola os dereitos máis 

fundamentais. 

Cando se fala de linguaxe inadecuado non se busca responsabilizar a ninguén 

polo que ten de ofensivo, pois na maioría das ocasións non se pretende despre-

zar conscientemente, senón que forma parte da cultura, de centenares de anos 

definindo aos membros deste colectivo como seres inferiores. E podemos empe-

zar polos responsables de lexislar que utilizaron e seguen utilizando un linguaxe 

que os coloca na categoría de o ‘non normal’, seguindo por os medios de comu-

nicación que perpetúan esta imaxe e acabando por  moitas das propias persoas 

con discapacidade, as súas familias e organizacións representativas que utilizan 

ese mesmo linguaxe discriminador. 

Opinión O Boletín
 

Páx. 10 
www.asociacionamizade.org 

É unha responsabilidade de todos e todas utilizar unha terminoloxía apropiada 

e, o que aínda é máis importante, usala dende a consciencia de que todas as 

persoas somos iguais e temos a mesma dignidade. por Eugenio Pazos 
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Colectivo Encontro 

Amigos de Amizade, escribo en forma de carta que me resulta máis fácil, chámo-

me Pepa e son unha das promotoras do colectivo Encontro Benestar Social 

(http://encontrobenestarsocial.org), que traballa en Pontevedra dende hai mais 

dun ano para manter en contacto persoas e profesionais do eido da política e 

intervención social. 

Este colectivo, mais alá de corporativismos e organizacións, aglutina e conecta 

persoas e profesionais que levan a cabo unha tarefa similar de xeito illado e que-

ren compartir experiencias, intercambiar formación-información. 

Neste momento estamos sumándonos á marea laranxa, que chegou a Galicia da 

man do colexio de Traballo Social, http://mareanaranjaragon.wordpress.com, o 

noso colectivo concorda totalmente con este movemento que defende os servi-

zos sociais públicos e argumenta a necesidade de mobilizar a toda a cidadanía 

ante uns recortes que van moito mais alá do económico; supoño que na vosa 

asociación xa o tedes falado porque como grupo social especialmente afectado 

sabedes moi ben de que falo. 

Anímamos a pedir a camiseta LA-

RANXA no noso blog ou na páxina de 

http://trabal losocia l .org/web/

index.php, e ir difundindo este mo-

vemento, que cando menos nos dá 

esperanza ante tanta inxustiza e 

pasividade. 

Finalmente quero felicitar a AMIZA-

DE, pola iniciativa deste boletín, que 

vos mantén informados e conecta-

dos dentro e fora da asociación. 

Sempre foi preciso asociarse, sei 

que o tedes claro e por iso estades nesta asociación, pero sempre vai ben recor-

dar que sen asociarse non é posible participar colectivamente na sociedade e 

reivindicar dereitos colectivos que nos fan máis felices e libres a todos e todas. 

Grazas pola vosa labor e por darme esta oportunidade de comunicarme con vós.  

Equipo Encontro – encontrobenestarsocial@gmail.com 

Opinión 



Asociación de persoas con 

discapacidade da comarca de 

Pontevedra 

Rúa Alemaña 23, baixo. 

Monte Porreiro. 

36162. Pontevedra 

Teléfono/fax: 986 845 250 

amizade@asociacionamizade.org 

www.asociacionamizade.org 

AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa a papeleira 

ASOCIACIÓN POR DEREITO 

A Asociación Por Dereito está integrada por 

pais e nais de nenos/as con Autismo, Tras-

torno Xeneralizado do Desenvolvemento  

(TGD) e Trastornos da Comunicación.  

O seu obxectivo é a loita pola inclusión real e 

total dos seus fillos/as na sociedade. 

O enderezo da Asociación establécese na rúa 

Romero Ortiz, nº22, 1ºdta., 36600,Vilagarcía 

de Arousa. 

Para maior información : 

http://pordereito.blogspot.com.es/ 

Boletín impreso en papel reciclado 

 

ESPAZO RESERVADO A 

FINANCIADORES 

http://pordereito.blogspot.com.es/

