
Parece ser a palabra de moda: “recortes”. O certo é que veñen de todos 

lados, de todos os sectores, e ninguén pode estar tranquilo/a. 

Estano intentando con forza, por todos os medios, pero non podemos 

deixar que tamén nos recorten a nosa alegría e a nosa ilusión. E na épo-

ca na que estamos, que non nos recorten o verán (o da me-

tereoloxía é outro cantar). 

Queremos continuar co optimismo co que 

comezamos o noso boletín anterior, insis-

tindo en que hai que gozar da vida todo o 

que poidamos, aínda que nos atopemos 

(mellor dito, nos poñan) moitos atrancos. 

Ollo, isto non quere dicir que non deba-

mos saír á rúa a defender os nosos dereitos. É lamentable 

que en lugar de reclamar a efectividade de dereitos que 

aínda estaban sen desenvolver, nos  teñamos que dedicar a 

defender eses outros dereitos que xa estaban asentados na nosa socie-

dade. 

Non debemos deixarnos asoballar, pero ao mesmo tempo tampouco 

podemos permitir que nos convenzan do que non somos. Somos per-

soas con múltiples capacidades, con ánimo e ilusión por gozar do que 

nos depara a vida, con enerxía para defender os nosos dereitos. 

Suponse que ven o bo tempo, 

o calor; gocemos del, divirtá-

monos, compartamos con fa-

milia e amizades; non deixe-

mos que nos recurten iso 

tamén. 

Que non nos recorten o verán 
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25 Aniversario 

Pois si; xa son unha chea de anos traba-

llando a prol das persoas con discapacida-

de. Anos difíciles, nos que se conseguiron 

unha serie de logros e nos que fomos cada 

vez máis conscientes de todo o que aínda 

hai que traballar para conseguir que as 

persoas con discapacidade poidan gozar dunha igualdade real. 

Tal cifra mereceu unha celebración. 

Foi no Pazo de Cultura de Pontevedra, 

o día 20 de abril, onde case 200 per-

soas asistiron ao acto que organizou 

Amizade. Representantes políticos, 

compañeiras doutras asociacións, 

persoas socias e os seus familiares 

puideron presenciar como diversas 

persoas vían o traballo da asociación. 

Houbo unha mesa na que se situaron 

todas as persoas que tomaron a palabra durante o acto. Falaron representantes 

da Xunta de Galicia, da Deputación de Pontevedra, do concello de Pontevedra, 

da empresa Autocares Rías Baixas, de COGAMI, das persoas socias, e da Xunta 

Directiva actual da asociación. 

Cada unha das persoas que interviron amosaron a súa opinión sobre o traballo 

de Amizade desde os seus respectivos ámbitos de actuación. Quedou patente 

todo o logrado nos úlmos 25 anos así como todo o que aínda hai que lograr para 

que as persoas con discapacidade poidan gozar dunha igualdade real. 

 

Acto  conmemorativo do 25 Aniversario de Amizade 
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25 Aniversario O Boletín
 

Un acto de celebración que non tería sido posible celebrar sen a dedicación de 

moitas persoas que durante semanas se esforzaron para que o acto saíse ben. 

Tampouco sen a colaboración das empresas Acceda Ortopedia, Autocares Rías 

Baixas e Krack, e sobre todo sen a colaboracion 

do Concello de Pontevedra (tanto económica co-

mo loxística). 

O acto estivo guiado polo xornalista Enrique Mag-

dalena, ao cal tamén agradecemos a súa colabo-

ración.  

Ao longo do acto houbo diversas intervencións 

musicais a cargo do Seminario Permanente de 

Jazz de Pontevedra e rematou o mesmo coa ac-

tuación do Mago Sasha. 

Unha vez rematado o 

acto, tivo lugar un ape-

ritivo que permitiu 

manter contactos en-

tre os diferentes asis-

tentes. Ao final do 

mesmo, o Mago Sasha volveu facer unha nova inter-

vención que volveu deixar sorprendidos aos asisten-

tes. 

Foi un día de celebración, de valoración do traballo feito, e de reflexión sobre o 

que aínda nos queda por facer. 
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Na mañá do sábado día 20 de abril, 

Amizade celebrou a súa XX Asemblea 

Xeral Ordinario. Tivo lugar no Pazo da 

Cultura de Pontevedra, e nela a Xunta 

Directiva deu conta das actividades 

desenvolvidas durante o ano 2012 así 

como do balance económico corres-

pondente a dito ano, que rematou con 

certo aforro. Ambos documentos for-

maban parte do informe de xesión que 

foi aprobado pola unanimidade dos 

asistentes. 

A continuación detallouse a proposta de actividades para o exercicio do 2013. 

Unha proposta que, ademais de manter a continuidade de servizos e actividades 

tradicionais da asociación, incluíu unha serie de proxectos de interese para os 

que xa se estaba a buscar financiamento; fundamentalmente, un de fomento do 

Ocio e un de Rehabiltación Funcional (pensado para poder manter o servizo de 

Terapia Ocupacional). 

Este ano, despois da Asemblea non houbo comida, xa que as persoas asistentes 

acudiron ao Acto de conmemoración do 25 Aniversario, que se celebrou a conti-

nuación. Iso si, despois do acto puideron gozar dun aperitivo que se celebrou no 

mesmo restaurante do Pazo de Cultura. 

Celebración da XX Asemblea Ordinaria 

Charla no CEIP de Xeve 

O pasado 24 de maio, Helena Cabral, secretaria de Amizade 

e Licenciada en Pedagoxía, impartiu unha charla-coloquio 

aos nenos/as de Educación Infantil e Primaria no CEIP de 

Xeve.  

A charla versou sobre as diferenzas e similitudes entre as 

persoas, promovendo unha actitude positiva en canto á 

diversidade humana. 
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Proxecto “Acadando Compromiso Social” 

O martes 12 de febreiro, no IES de Poio, tivo lugar a terceira charla das 

enmarcadas dentro do proxecto "Acadando Compromiso Social", versando sobre 

“Ocio e deporte adaptado”. Unha charla na que os alumnos e alumnas se 

puideron achegar un pouco máis ás persoas con discapacidade e a ver cales son 

as súas dificultades para poder gozar do ocio. 

Continuando coas actividades incluídas dentro do proxecto "Acadando 

Compromiso Social" (financiado por ENCE), o día 13 de maio tivo lugar unha 

nova charla no IES de Poio. 

Nesta ocasión, a temática foi a prevención de accidentes e a 

seguridade vial. Preto de 50 mozos e mozas puideron coñecer 

cales poden ser as consecuencias de ter comportamentos 

irresponsables cando se conduce ou cando se vai de 

acompañante nun vehículo. 

As persoas que impartiron a charla amosaron en primeira persoa as dificultades 

que ten unha persoa con discapacidade no seu día a día, facendo fincapé na 

necesidade da prevención de cara a evitar o maior número posible de accidentes 

e de feridos graves. 

En ambas charlas se aproveitou para transmitir unha imaxe positiva das persoas 

con discapacidade, fuxindo de estereotipos e facendo ver que as persoas con 

discapacidade poden desenvolver a súa vida como calquera outra persoa, 

sempre que se lle dean as facilidades que precisan. 

Charlas no IES Poio 

Charla en INEF 

A facultade de Ciencias da Educación e do Deporte acolleu unha charla sobre 

"Deporte Adaptado" o pasado 11 de abril. Nela, as persoas asistentes puideron 

coñecer as particularidades da práctica de diversos deportes por parde de per-

soas con discapacidade. 

O vicepresidente de Amizade, Eugenio Pazos, foi quen lle transmitiu a súa expe-

riencia e coñecementos, informando e formando aos futuros profesionais do 

eido do deporte en como se deben enfocar diversas situacións. 
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Próximas actividades de ocio e lecer 

Achégase o verán e con el chegan as actividades de lecer de Amizade. A conti-

nuación aparece unha relación das actividades que están planificadas no mo-

mento de editar este boletín. Intentaranse levar a cabo todas elas, aínda que 

algunhas dependerán de factores externos e pode ser que non se cheguen a 

levar a cabo. 

Proxecto HEFESTO: 

Trátase dun proxecto emanado desde a Casa Azul (da concellería de Benestar 

Social do Concello de Pontevedra) a través do cal diversas entidades da cidade 

participarán en varias actividades: Break Dance, paseo en moto, vídeo musical. 

As datas exactas de cada actividade están pendentes de confirmación. 

Platanito: 

É como se coñece o catamarán pequeño 

accesible, precisamente polo seu color ama-

relo.  

Trataríase de facer paseos pola ría-río, tanto 

pola mañá como pola tarde. 

Sería os días 27 e 28 de xuño. 

Xornada confraternización: 

Será o 29 de xuño, con outras asociacións da provincia e consistirá en visitar o 

Museo da Salazón do Grove, facer unha ruta en catamarán pola ría e gozar dun 

xantar nun restaurante da vila. 

Colaboracións de Supermercados Froiz e Concello de Poio 

Un ano máis, a empresa supermercados Froiz e o Concello de Poio apos-

tan por colaborar con Amizade. Trátase de aportacións que axudarán a 

que a asociación poida desenvolver as súas actividades cunha maior profesiona-

lidade. 

Amizade agradece o compromiso mostrado polas dúas entidades. 

Foto de 2011 
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Xantar en Montalvo: 

Como ven sendo xa case unha tradición, 

este ano volveremos a organizar a xorna-

da de Montalvo, na que compartimos con 

socios/as e amigos/as unha xornada 

agradable á beira da Praia. 

Está previsto que sexa o 13 de xullo. 

Xornada de Pesca: 

É outra das actividades que se veñen desenvolvendo nos últimos 

anos. Consiste en acudir ao peirao das Corbaceiras (a ubicación exacta está por 

concretar) e tirar as canas coa esperanza de pescar algo; algo máis que algas. 

Si é certo que o resultado da pesca 

é o de menos xa que o normal é 

devolver ao mar os peixes que pi-

quen. O máis importante é compar-

tir unha mañá, interactuar con ou-

tros compañeiros/as e ofrecer a 

visión de que as persoas con disca-

pacidade tamén poden gozar dunha 

actividade como a pesca. 

A xornada adoita rematar cun xan-

tar e a previsión é que se celebre 

un sábado de setembro. 

Proxecto Ocio Inclusivo: 

Comezou en marzo e preténdese que continúe ata final de ano. Desenvólvese os 

sábados pola tarde, ben sexa na sede de Amizade, ben sexa nalgunha outra ubi-

cación máis acaída á actividade prevista para ese día. 

Foto de 2012 

As persoas interesadas en participar nalgunha destas actividades ou en solicitar 

máis información poderán poñerse en contacto con Amizade no teléfono 986 84 

52 50, ou a través do noso enderezo de correo electrónico: 

amizade@asociacionamizade.org  
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Qué é? 

O lupus é unha enfermidade reumática sistémica e cró-

nica, é dicir, ademáis de afectar ás articulacións e ós 

músculos, pode dañar a pel e case todos os órganos. A 

súa base é autoinmune xa que se produce pola forma-

ción de anticorpos. A evolución da enfermidade desen-

vólvese en fases de brote e outras nas que os efectos da 

enfermidade remiten. Asemesmo, hai lupus moi severos 

e outros non tan graves como os que se manifestan con afeccións na pel. Esta 

patoloxía afecta principalmente ás mulleres, e nunha época da vida na que se é 

fértil (entre 20 e 40 anos). Describíronse tamén casos en nenos e anciáns. 

Causas: 

A causa é descoñecida. Nembargantes, ó tratarse dunha enfermidade autoinmu-

ne hai distintos factores que poden influir no sistema inmunolóxico e provocar 

lupus. Baralláronse varias hipóteses, entre elas a xenética e o ambiente. A expo-

sición á luz solar tamén podería ser un factor liberador desta patoloxía. De feito, 

moitos individuos con lupus teñen fotosensibilidade ós raios ultravioletas. Ase-

mesmo, as hormonas, en concreto os estróxenos femininos, poden ser os cau-

santes da enfermidade. De feito, observouse que as pílulas anticoncepticas po-

den acelerar a súa aparición en mulleres xenéticamente predispostas. 

Tipos de lupus: 

- Lupus eritematoso discoide: enfermidade crónica e recidivante caracterizada  

por manchas redondas vermellas de bordes ben definidos sobre a pel. 

- Lupus eritematoso sistémico: enfermidade autoinmune con episodios de infla-

mación nas articulacións, os tendóns e outros texidos conectivos e órganos. 

 Síntomas de lupus: 

Ó tratarse dunha enfermidade multisistémica afecta a varios órganos. Presenta 

por un lado síntomas xenerais: O cansancio fácil, a perda de peso inexplicable, a 

febre prolongada que non se debe a ningún proceso infeccioso e alteracións da 

temperatura. Ademáis, os síntomas articulares e musculares: Encóntranse den-

tro das manifestacións clínicas máis frecuentes.  

2013: Ano das Enfermidades Raras 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=lupus&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ZII6nRl7ett9M&tbnid=JABjvGvBYdxMoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jorgevaleranatura.com%2Fenfermedades-tratamientos-naturales%2Fl%2Flupus%2Fremedios-caseros.php&ei=yieCUZnTN
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O 90 por cento dos pacientes con 

lupus padecen dolor e inflamación 

das articulacións (artrite) en mans, 

pulsos, cóbados, xeonllos e pés con 

máis frecuencia. Tamén é posible 

que apareza rixidez articular polas 

mañás. Tamén é frecuente a afec-

ción na pel. A lesión máis coñecida, 

aínda que non a máis frecuente, é a 

denominada “eritema en as de bol-

boreta”, que consiste nun enroxece-

mento e erupción da pel nas meixe-

las e no nariz. 

Tamén é frecuente a caída do pelo 

cando a enfermidade está activa. Por outro lado, os enfermos de lupus padecen 

hipersensibilidade ós raios ultravioletas. Se se exponen sen protección a enfermi-

dade pode reactivarse. 

Cando afecta ó corazón e os pulmóns: As capas de revestimento do corazón 

(pericardio) e dos pulmóns (pleura) inflámanse debido á enfermidade. Esto orixi-

na pericardite e pleurite. As dúas teñen síntomas parecidos: dor torácico e febre. 

Noutras ocasións, o lupus afecta ós pulmóns ou ás válvulas do corazón ocasio-

nando insuficiencia cardiorrespiratoria. 

Cando afecta ó ril: O lupus sempre afecta ós dous riles á vez. A lesión máis fre-

cuente é a inflamación (nefrite), que a veces impide que o ril elimine adecuada-

mente os residuos do organismo e estos se acumulen no sangue. Debido a esta 

inflamación, moitas veces o ril é incapaz de asimilar e reter proteínas. Esto leva a 

que se eliminen polos ouriños e produce hinchazón de cara e pernas. 

Cando afecta ó cerebro: O lupus pode afectar ó sistema nervioso. Aínda que en 

xeral ten pouca importancia, é un problema que debe vixiarse. Maniféstase con 

dores de cabeza, depresións ou situacións de hiperactividade. Son manifesta-

cións moi frecuentes na poboación en xeral e pode deberse a unha leve inflama-

ción cerebral por lupus ou por outras moitas circunstancias. Asemesmo, é posi-

ble que a depresión non se desencadene pola enfermidade, senón porque o pa-

ciente se deprime ó saber que se enfronta con esta patoloxía, de orixe descoñeci-

do e que pode afectar a tantos órganos do corpo. 

2013: Ano das Enfermidades Raras 
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Diagnósticos: 

O diagnóstico baséase principalmente nos síntomas. A análise do sangue pode 

detectar anticorpos antinucleares, presentes na gran maioría das persoas que 

padecen lupus. Nembargantes, estes anticorpos maniféstanse tamén noutras 

enfermidades, polo que de detectarse anticorpos antinucleares, deben realizarse 

probas en busca dos anticorpos anti-ADN de cadea dobre. Un valor alto destos 

anticorpos é específico do lupus, aínda que non todas as persoas que padecen 

esta enfermidade teñen tales anticorpos. 

O dano no ril causado por lupus pode detectarse mediante as análises de san-

gue e ouriños, aínda que en ocasións a biopsia renal está indicada para determi-

nar mellor o tratamento. 

Tratamentos: 

O tratamento da enfermidade é moi distinto segundo o órgano ó que afecte. Os 

corticoides considéranse o tratamento básico xa que todos os afectados nun 

momento ou outro os toman. Se os órganos dañados son o pulmón, o corazón, o 

sistema nervioso central ou o ril o tratamento debe ser moito máis agresivo e 

baséase en corticoides en doses moi altas e tratamentos inmunosupresores. Se 

a enfermidade presenta síntomas coma febre, cansancio ou afeccións cutáneas, 

o tratamento será menos agresivo e con corticoides ou antipalúdicos. A alimenta-

ción debe ser completa, san e equilibrada. Non hai ningún alimento perxudicial 

para o paciente. Por outro lado, cando a enfermidade afecta ó ril e sobre todo, 

cando hai hipertensión arterial os pacientes teñen que saber que non é reco-

mendable que consuman alimentos salados ou condimentados. 

Outros datos: 

Fai uns anos contraindicábase o embarazo nas mulleres que padecían a enfermi-

dade. Nembargantes, nos últimos anos o tratamento mellorou e os riscos son 

menores. As únicas contraindicacións formais de embarazo son cando o lupus 

está activo, se existen complicacións da enfermidade (nefrite) ou se están to-

mando medicamentos potencialmente dañinos para o feto. Ademáis, a muller 

con lupus ten maior risco de sufrir un aborto ou parto prematuro. Os fillos 

adoitan nacer sans. Sen embargo, nos primeiros meses de vida poden padecer 

lesións na pel, pero estas remiten con tempo. 

Direcións de interese: AGAL. www.lupusgalicia.org, FELUPUS Www.felupus.org 
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2013: Ano das Enfermidades Raras 
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Alison Lapper 

Alison Lapper naceu o 7 de abril de 1965 en 

Burton, Staffordshire, Inglaterra. Nace sen 

ningunha das súas extremidades superiores 

e coas pernas máis curtas do normal. 

Os seus pais abandonárona cando tiña catro 

meses e criouse nun orfanato. 

Desde que tiña meses intentanton implan-

tarlle brazos e pernas artificiais. Mais ela 

mesma afirmaba que aquilo era pesado e 

pouco confortable. “Con eses aparatos sen-

tíame máis torpe aínda. Desde que souben 

falar pedín que mos quitaran. A xente abusa 

do seu poder sobre os nenos. De feito, esas 

prolongacións non as poñían tanto polo meu 

ben canto polo seu“. 

Comezou a pintar aos tres anos coa boca. E 

aos 19 anos viaxa soa a Londres. Obtivera o permiso de conducir tan só tres me-

ses antes. En 1994 diplomouse en Belas Artes pola Universidade de Brighton. 

A súa pintura obtivo o recoñecemento e foi premiada coa maior condecoración 

de Inglaterra, o Member of the British Empire (MBE) polos servizos prestados ao 

arte. 

Máis tarde, quedou embarazada do seu fillo Parys. Aínda que naturalmente con-

taba con axuda, Alison tiña que esfor-

zarse moito, xa que un simple xesto 

cotiá como quentar un biberón, ou 

cambiar un cueiro, xunto con traballar, 

resultaba agotador. 

Desde hai cinco anos, vive nunha ca-

sa co seu fillo en Shoreham Beach, en 

Sussex, e segue traballando como 

pintora e artista gráfica. 

Vidas con Capacidade 

Por Ángel Martínez Tenorio 
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Non o tires ao chan; usa a papeleira 

https://www.rareconnect.org/es 

Nace Rareconnet, unha plataforma social que 

intenta reunir a persoas con enfermidades 

raras e na que poden compartir experiencias, 

información ou mesmo recursos. 

http://playasaccesibles.discapnet.es/ 

Neste enlace, podedes atopar unha guía de 

praias accesibles. 

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

Podedes atopar o programa de vacacións de 

COCEMFE 2013. 

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 
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