
Xa levamos varias edicións do noso boletín onde comezamos falando da 

crise económica, de como afecta en maior medida aos grupos sociais 

en risco de exclusión, de como “os de sempre” se ven beneficiados, etc. 

Non deixa de haber cada día máis motivos para continuar na loita polos 

nosos dereitos (como que a partir de agora as usuarias 

terán que adiantar os cartos para as súas próteses, 

cadeiras de rodas,...) pero se cadra hai 

que afrontar o futuro cun pouco de 

optimismo. 

Ás persoas con discapacidade nunca nos 

quedou outra opción que a de ser 

optimistas, a de pensar que as cousas 

mellorarían e que cada vez se verían mellorados os nosos 

dereitos.  

Non nos quedaba outra que ter a esperanza de que coa loita e a 

concienciación social conseguiríamos camiñar cara a igualdade real, ou 

polo menos cara unha maior igualdade. 

E na situación actual tampouco nos queda outra que ser optimistas, 

que pensar que a sociedade cambiará, que se fará máis xusta e 

solidaria, que o poder económico deixará de mandar nos nosos 

gobernantes, e que estes últimos (algúns deles) deixarán de roubarnos. 

E non nos queda outra porque outro mundo é necesario; porque de 

seguir así, as cousas acabarán mal.  

Porén, non podemos eludir a nosa responsabilidade 

individual porque calquera cambio social comeza 

por cambiar un mesmo.  

Un pouco de optimismo 
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25 Aniversario 

Pois si; xa son unha chea de anos traballando a prol das persoas con discapaci-

dade. Anos difíciles, nos que se conseguiron unha serie de logros e nos que fo-

mos cada vez máis conscientes de todo o que aínda hai que traballar para con-

seguir que as persoas con discapacidade poidan gozar dunha igualdade real. 

Para quen non nos coñeza, e para quen queira facer memoria, aparece a conti-

nuación unha pequena reseña histórica da traxectoria de Amizade: 

No ano 1988 un grupo de persoas con discapacidade deciden crear na comarca 

de Pontevedra unha asociación co obxecto de poder defender mellor os seus 

intereses tanto individuais como colectivos, tomando o nome de AISMIP. En 

1993 prodúcese a unión co grupo de persoas con discapacidade psíquica El 

buen pastor: o resultado desa unión pasou a denominarse Asociación Amistad. 

No ano 1997 prodúcese a incorporación á COGAMI, momento a partir do cal au-

menta a actividade asociativa froito da colaboración entre ambas entidades. 

Será no ano 2003 cando se produce un cambio no nome da entidade motivado 

pola adecuación lingüística á lingua galega. E será na asemblea xeral celebrada 

en xuño do ano 2007 cando adquira o nome actual: Amizade, Asociación de Per-

soas con Discapacidade da comarca de 

Pontevedra. 

Ao longo de todos estes anos foi medrando 

a presencia pública da asociación así como 

o número de socios e socias e a variedade 

de actividades e servicios ofrecidos. Desde 

o mes de xullo de 2007 a entidade conta 

cunhas novas instalación situadas en Mon-

te Porreiro nas que desenvolve as súas 

actividades. 

Unha das actividades máis antigas da asociación é o Obradorio de Habilidades 

Manuais, no que se persigue unha mellora nas capacidades manipulativas que 

amplíe as posibilidades de incorporación laboral das persoas participantes. 

Tamén coa finalidade de facilitar o acceso ao emprego se teñen organizado dife-

rentes cursos de informática encamiñados a formar ás persoas con discapacida-

de no uso das novas tecnoloxías. 

A Asociación Amizade cumpre 25 anos 
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Acto de Celebración do 25º Anversario 

As actividades de ocio e tempo libre sem-

pre estiveron presentes na planificación 

de Amizade, ofrecendo alternativas nas 

que as persoas con discapacidade podían 

ocupar o seu tempo de lecer.  Dentro des-

tas actividades cabe destacar, entre ou-

tras, a xornada de confraternización que 

todos os anos ten lugar na praia Montalvo 

e a xornada de pesca, que xa leva varios 

anos de traxectoria. Outras actividades 

puntuais teñen sido a visita ás dunas de Corrubedo, o paseo en catamarán pola 

ría, a visita ás Illas Cíes, etc. 

Non nos esquecemos da importante sensibiliza-

ción social, xa que para poder conseguir unha 

sociedade inclusiva é fundamental que esta 

vexa con normalidade ás persoas con discapaci-

dade (na escola, no traballo, no lecer,..). Téñen-

se organizado charlas de prevención de acciden-

tes, de uso non discriminatorio da linguaxe, de 

deporte adaptado,... 

E tamén é importante a concienciación política 

polo que se manteñen contactos periódicos con 

técnicos e con representantes políticos. 

Elabóranse comunicados de prensa sobre cues-

tións de interese, particípase en foros e xorna-

das, e divúlgase a nosa actividade a través da páxina web, do Facebook e do 

boletín trimestral. 

A cifra merece unha celebración e estase organizando un acto que terá lugar o 

mesmo día da Asamblea Xeral e no que nos gustaría contar con todos os socios 

e socias, familias e amizades, para todos xuntos/as conmemorar e valorar o tra-

ballo realizado por moitas persoas diferentes, durante moito tempo, e ao mesmo 

tempo darnos folgos para continuar na loita. 
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O Obradoiro de Habilidades Manuais vense 

desenvolvendo dende hai anos. O mesmo é impartido 

os martes e xoves en horario de 17:30 a 20:00 na sede 

social da asociación ubicada en Monte Porreiro. 

O obxectivo principal da actividade é mellorar as 

capacidades manuais dos alumnos/as, ao tempo que 

ofrecer unha alternativa de ocio.  

Actualmente, participan 6 persoas con distintos tipos de 

discapacidade, que veñen traballando na pintura de 

teas, decorados de madeira e pezas de escaiola, 

debuxo, confección de abalorios e decoración en vidro. 

O obradoiro deu comezo a principios de xaneiro e 

desenvolverase ata finais de decembro (paralízase a 

actividade nos meses de xullo, agosto e setembro por período vacacional). 

Inicia o Obradoiro de Habilidades Manuais 

Curso de Informática Básica 

O pasado 1 de marzo deu comezo un Curso de 

Informática Básica. O mesmo impártese os 

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

10:00 a 13:00 na sede social de Amizade e 

prolongarase ata o mes de novembro, sendo un 

total de 142 horas. 

Trátase dun curso no que os participantes 

aprenden as ferramentas básicas dun ordenador 

e un nivel básico de ofimática. Sendo o seu obxectivo principal, incrementar as 

posibilidades de acceso ao mercado de traballo das persoas con discapacidade 

a través da mellora na súa formación. 

Os módulos a impartir son Windows XP, Word 2007, Excel 2007, Internet, Power 

Point 2007 e Técnicas de búsqueda de emprego. 

Actualmente, participan 15 persoas. Durante os últimos anos esta formación 

estivo financiada pola Deputación de Pontevedra e esperamos contar co seu 

apoio no presente ano. 
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O día 2 de marzo iniciouse un proxecto de Ocio Inclusivo que terá lugar todos os 

sábados de 17:30 a 20:30 e que se prolongará ata finais do mes de xuño. 

Desenvolverase fundamentalmente na sede de Amizade e en espacios públicos 

do Concello de Pontevedra. 

O obxectivo deste proxecto é incrementar a participación social das persoas con 

discapacidade a través do ocio e o tempo libre, contribuíndo ao seu desenvolve-

mento integral e consecuentemente á súa integración social en todos os ámbitos 

da sociedade en igualdade de condicións. 

A actividade iniciouse cun total de 10 socios/as, aínda que se espera incremen-

tar o número de participantes. 

Proxecto Ocio Inclusivo 

Servizos de Terapia Ocupacionl e Fisioterapia 

Grazas á colaboración de COGAMI, Amizade pode 

ofrecer aos seus socios e socias os servizos de 

Terapia Ocupacional e de Fisioterapia. 

De xeito gratuíto un, e por un prezo reducido o outro, 

varios socios/as de Amizade veñen facendo uso 

destes servizos, ben sexa de xeito puntual ou de 

forma regular. 

O Terapeuta promove o desempeño ocupacional da 

persoa. É dicir, partindo de ocupacións que son 

significativas, gratificantes e pracenteiras para as 

persoas promóvese e mantense cada unha das 

habilidades que fai posible que a persoa sexa 

produtiva nos roles que desempeña, tendo en 

conta as tarefas ás que se enfronta e o 

ambiente nas que a realiza. 

Neste senso, o seu traballo no centro vénse 

centrando en fomentar a autonomía e 

autosuficiencia da persoa principalmente. 



O luns 18 de febreiro, no IES Sánchez Cantón, a Asociación Amizade impartiu 

unha charla-coloquio sobre “Ocio e deporte adaptado”. A charla dirixiuse aos 

alumnos/as do Ciclo Superior de Técnico de Actividades Físicas e Animación De-

portiva (T.A.F.A.D). 

A charla foi impartida por Eugenio Pazos Castromán e Paulo Fontán Torreiro, 

membros da Xunta Directiva da Asociación Amizade e coñecedores das posibili-

dades, e das dificultades, coas que se atopan as persoas con discapacidade 

para gozar do ocio e o deporte. 

Foi a segunda das charlas que enmarcadas no proxecto “Acadando Compromiso 

Social”, que ten por obxectivo principal sensibilizar á sociedade sobre o fomento 

da autonomía das persoas con discapacidade, xunto con valo-

rar e desmontar estereotipos e prexuízos acerca da discapaci-

dade e/ou contribuír ao desenvolvemento integral das per-

soas con discapacidade. 

Hai que agradecer o apoio da empresa ENCE, que financia o 

custe deste proxecto.  

O Boletín
 

Páx. 6 www.asociacionamizade.org 

AMIZADE NA REDE AXUDA 

Novas 

CHARLA TAFAD 

Amizade participa na Rede Axuda, unha iniciativa do Concello de Pontevedra que 

pretende, entre outras cousas, poñer en contacto ás diferentes asociacións da 

cidade que traballan no eido dos servizos sociais, para que intercambien expe-

riencias e compartan recursos. 

O pasado 19 de febrero, Amizade participou nun Acto Homenaxe aos volunta-

rios/as da Rede Axuda. No acto participaron as distintas entidades sociais e do 

ámbito da discapacidade da cidade de Pontevedra e interviron o Alcalde e a Con-

celleira de Servizos Sociais Carme Fouces. 

ACOMPAÑAMENTOS POR VOLUNTARIOS/AS 

Amizade conta con varias persoas voluntarias que terían dispoñibilidade para  

facer acompañamentos ou xestións que poidan precisar os socios/as. Se alguén 

precisa deste servizo, pode poñerse en contacto coa asociación. 
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2013: Ano das Enfermidades Raras 

¿Qué é? 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA), tamén chamada enfermi-

dade de Lou Gehrig, é unha enfermidade neurolóxica progresi-

va que ataca ás células nerviosas (neuronas) encargadas de 

controlar os músculos voluntarios. Esta enfermidade pertence 

a un grupo de doenzas chamadas enfermedades das neuro-

nas motoras, que se caracterizan pola dexeneración gradual e morte das neuro-

nas motoras. 

As neuronas motoras son as células nerviosas localizadas no cerebro, o talo do 

cerebro, e a médula espiñal, que serven como unidades de control e enlaces de 

comunicación vital entre o sistema nervioso e os músculos voluntarios do corpo. 

As mensaxes das neuronas motoras cerebrais (chamadas neuronas motoras 

superiores) son transmitidos ás neuronas motoras na médula espiñal (chamadas 

neuronas motoras inferiores) e de alí a cada músculo en particular. Na ELA, tanto 

as neuronas motoras superiores como as inferiores dexeneran ou morren e dei-

xan de enviar mensaxes ós músculos. Imposibilitados de funcionar, os músculos 

gradualmente debilítanse e gástanse (atrofia) e contráense (fasciculacións). 

Eventualmente, pérdese a capacidade cere-

bral para entablar e controlar o movemento 

voluntario. 

A ELA ocasiona debilidade cun rango amplio 

de dicapacidades. Eventualmente quedan 

afectados todos os músculos baixo control 

voluntario e os pacientes perden a súa forza e 

a capacidade de mover os seus brazos, per-

nas e corpo. Cando fallan os músculos do 

diafragma e da parede torácica, os pacientes 

perden a capacidade de respirar sen un venti-

lador ou respirados artificial. 

Xa que a ELA afecta soamente as neuronas motoras, a enfermidade non deterio-

ra a mente, personalidade, intelixencia ou memoria da persoa. Tampouco afecta 

ós sentidos da vista, olfato, gusto, oído ou tacto. Os pacientes xeralmente mante-

ñen o control dos músculos dos ollos e da función da vexiga e intestinos. 

ELA: Esclerose Lateral Amiotrófica 

David Niven 
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¿A quen afecta? 

A ELA é unha das enfermidades neuromusculares máis comúns no mundo entei-

ro e afecta a persoas de todas as razas e etnias. A ELA xeralmente afecta a per-

soas entre os 40 e os 60 anos de idade, pero tamén a poden desenvolver per-

soas máis novas e máis vellas. Os homes son afectados máis a miúdo que as 

mulleres. 

Nun 90 a 95 por cento de todos os casos de ELA, a enfermidade ocurre aparen-

temente aleatoriamente sen ningún factor de risco claramente asociado. Os pa-

cientes non teñen unha historia familiar da enfermidade e non se considera que 

os membros da súa familia teñan un risco maior de desenvolver ELA. 

Entre o 5 e o 10 por cen-

to de todos os casos de 

ELA son herdados. A for-

ma familiar de ELA xeral-

mente resulta dun patrón 

hereditario que require 

que soamente un dos 

pais leve o xen responsa-

ble pola enfermidade. Un 

20 por cento de todos os 

casos familiares resulta 

dun defecto xenético específico que leva á mutación da enzima coñecida como 

superóxido dismutasa 1 (SOD1). As investigacións sobre esta mutación están 

proporcionando indicios sobre as posibles causas da morte das neuronas moto-

ras na ELA. Non todos os casos familiares de ELA se deben á mutación SOD1, 

polo tanto é claro que existen outras causas xenéticas non identificadas. 

¿Cales son os síntomas? 

O inicio da ELA pode ser tan sutil que a miúdo pásanse por alto os síntomas. As 

primeiras manifestacións poden incluir contraccións, calambres ou rixidez dos 

músculos, debilidade muscular que afecta un brazo ou unha perna, a fala dete-

riorada ou nasal; ou dificultade para masticar ou tragar. Estas queixas xenerali-

zadas despois convírtense nunha debilidade máis obvia ou atrofia, que pode 

levar a que o médico sospeite da ELA. 

2013: Ano das Enfermidades Raras 
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As partes do corpo afectadas polos primeiros síntomas de ELA dependen de que 

músculos do corpo se dañan primeiro. Independentemente de que parte do cor-

po sea afectada primeiro, ó progresar a enfermidade, a debilidade muscular e 

atrofia exténdense a outras partes do cor-

po. Os pacientes cada vez teñen máis pro-

blemas para moverse, tragar (disfagia) e 

para falar ou formar palabras (disartria). 

Os síntomas de que as neuronas motoras 

superiores están involucradas inclúen 

músculos tesos ou ríxidos (espasticidade), 

reflexos esaxerados (hiperreflexia) incluín-

do un reflexo superactivo de arqueada. Un 

reflexo anormal comúnmente chamado 

sinal ou reflexo de Babinski (o dedo gordo 

do pé exténdese cara arriba cando se esti-

mula de certa forma a planta do pé) tamén 

indica dano das neuronas motoras supe-

riores. Os síntomas de dexeneración das 

neuronas motoras inferiores inclúen debilidade e atrofia muscular, calambres 

musculares e contraccións fugaces dos músculos que poden ser vistas baixo a 

pel (fasciculacións). 

¿Como se diagnostica a ELA? 

Non hai ningunha proba que poida dar un diagnóstico definitivo de ELA, aínda 

que a presencia de sinais de deterioración das neuronas motoras superiores e 

inferiores nunha soa extremidade constitúe unha forte indicación. Máis ben, o 

diagnóstico de ELA está basado primordialmen-

te nos síntomas e sinais que o médico observa 

no paciente e nunha serie de probas que des-

cartan outras enfermidades. Os médicos obte-

ñen o historial médico completo e xeralmente 

realizan un exame neurolóxico a intervalos re-

gulares para avaliar se os síntomas como a 

debilidade muscular, atrofia muscular, hiperre-

flexia e espasticidade están empeorando pro-

gresivamente. 

2013: Ano das Enfermidades Raras 



Hai varias enfermidades ou trastornos 

que poden parecerse á ELA nas súas 

etapas tempranas, polo que é moi 

difícil facer un diagnóstico. Algunhas 

destas enfermidades son: o síndrome 

post-polio, a atrofia muscular espiñal, 

a enfermidade de Lyme, a esclerose 

múltiple, etc. 

¿Como se trata a ELA? 

Ata o de agora non se encontrou nin-

gunha cura para a ELA. Sen embargo, a Administración de Alimentos e Drogas 

(FDA) aprobou o primeiro tratamento de medicamentos para a enfermidade, rilu-

zole (Rilutek). Os ensaios clínicos con pacientes con ELA mostran que o riluzole 

alonga a supervivencia por varios meses, especialmente nos que teñen dificulta-

des para tragar. O medicamento tamén prolonga o tempo antes que o paciente 

precise usar un respirador artificial. O riluzole non revirte os danos nas neuronas 

motoras e débese vixiar ós pacientes para que non haxa dano no fígado nin ou-

tros posible efectos secundarios. 

Outros tratamentos para a ELA están destinados a aliviar os síntomas e a mello-

rar a calidade de vida dos pacientes. Este coidado de apoio debe estar realizado 

por equipos de profesionais da saúde de diversas disciplinas como médicos, 

farmacéuticos, terapeutas físicos, ocupacionais e da fala, nutricionistas, traballa-

dores sociais, etc. 
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Álex Vidal, Campión do Mundo Parataekwondo 

A Federación Galega de Taekwondo foi a 

primeira federación autonómica en España 

que apostou por este deporte para persoas 

con discapacidade, obtendo uns resultados 

abraiantes no III Campionato do Mundo de 

Parataekwondo que se celebrou o pasado 

mes de novembro en Aruba. 

Alex Vidal logrou a medalla de ouro, mentres 

que Santiago Malvar acadou o bronce. 

Para Alex era o seu terceiro mundial e nos dous anteriores lograra sendas 

medallas de prata. Nas semifinais o galego eliminou a Alexandre Rodriges 

Oliveira (Brasil), sen darlle opción algunha, por un rotundo 9-0. Na final, 

enfrontouse á representante de Axerbaian, Namig Abbasov, e a súa vitoria foi 

clara 6-2 e proclamaouse campión de Europa e do mundo.  

Éxitos deportivos 

Paulo Fontán, Campión de España de Tiro Olímpico 

No mes de decembro pasado tivo lugar en Madrid o Campionato de España de 

Aire Comprimido 2012, onde participaron máis de 200 deportistas. 

Era a terceira vez que Paulo Fontán participaba neste campionato, na 

modalidade de precisión 10 metros, e nesta ocasión foi quen de obter a victoria 

tras impoñerse a Juan Saavedra (deportista que obtivo a medalla de prata nas 

paralimpiadas de Londres, aínda que na modalidade de 50 metros). 

O Tiro Olímpico é unha disciplina deportiva que pode ser 

practicada por persoas con moi diversas discapacidades, 

xa que permite diferentes adaptacións segundo a 

capacidade funcional de cada persoa. Tamén é 

interesante porque permite a súa práctica sen que a 

idade sexa un condicionante, habendo deportistas de 

máis de 60 anos. 

As maiores dificultades atópanse na ausencia de 

campos de tiro debidamente adaptados e o escaso apoio 

que recibe das diferentes administracións. 



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 

http://www.sillerosviajeros.com/ 

”Silleros Viajeros” é un blog onde persoas con 

mobilidade reducida comparten información 

sobre viaxes e experiencias “silleras” ao longo 

de España e dalgúns países do estranxeiro. 

O obxectivo fundamental é animar a outras 

persoas con discapacidade a viaxar e a coñe-

cer os marabillosos rincóns que existen polo 

mundo aos/ás que todos/as podemos chegar. 

http://www.cocemfe.es/vacaciones/index.php 

Ampliouse o programa de vacacións de COCE-

MFE. 

Pódese atopar toda a información na súa web, 

o programa, o impreso de solicitude, condi-

cións xerais, entre outras. 

Boletín impreso en papel reciclado 

 

ESPAZO RESERVADO A 

FINANCIADORES 


