
Desde 2008 as persoas con discapacidade e/ou dependencia veñen 

gozando dun servizo que lle facilita o exercicio dos seus dereitos. 

O servizo do 065 supuxo a liberación de moitas persoas que non tiñan 

posibilidade de desprazarse fora das súas casas; que estaban illadas 

do seu contorno máis achegado. 

Favoreceuse a integración e a participación social xa que 

centos de persoas comezaron a acudir 

aos centros de día ou ocupacionais, aos 

centros de rehabilitación, á formación non 

reglada, a visitar a amigos/as ou familia-

res, a gozar do ocio e a cultura,… Comeza-

ron, en definitiva, a formar parte activa da 

sociedade. 

Preocupa escoitar rumores sobre un posible recorte no ser-

vizo do 065, o copago ou a desaparición do mesmo. Este servizo consti-

túe unha inversión social, unha inversión en dereitos e en cidadanía, 

polo que non se poden aceptar motivos de carácter económico para 

xustificar unha posible redución. 

Trátase dun servizo que cualitativamente ten demostrado os seus bene-

ficios, que en xeral ten unha alta valoración e que se constituiu como un 

mecanismo eficaz para facilitar o exerci-

cio dun dereito básico, o de participar da 

vida social da comunidade. 

Agardemos que a Xunta de Galicia prime 

os dereitos das persoas e manteña, e 

mesmo amplíe, o alcance do servizo do 

065 social. 

Servizo do 065 
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O pasado 29 de xuño celebrouse unha xornada de confraternización entre so-

cios/as da Asociación Amizade e do Centro de Recursos de Mos.  

Sobre ás 09:00, os preto de 30 socios/as 

que xa agardaban na sede social de Amiza-

de, en Monte Porreiro, partiron en autobús 

cara O Grove. 

Sobre ás 10:00 da mañá chegaron ao Mu-

seo da Salazón, onde puideron coñecer os 

distintos aparellos e técnicas de pesca em-

pregadas desde hai moitos anos, ao tempo 

que gozar dun idílico contorno natural. 

Unha vez rematada a visita, trasladáron-

se ao peirao do Grove, onde accederon 

a un catamarán que lles permitiu gozar 

da ría, do fondo mariño e duns incríbles 

mexillóns que se puxeron para a súa 

degustación. O paseo pola ría tivo unha 

duración de hora e media aproximada-

mente. 

Ao remate do paseo, realízouse un xan-

tar no Restaurante Viana que está ubi-

cado preto do peirao. Alí, todas as persoas puiedron compartir experiencias e 

inquietudes á vez que degustaron unha boa comida. 

Resultou ser unha xornada fructífera 

desde todos os puntos de vista: unha 

nova alternativa de ocio, un paseo en 

barco (algo que non é frecuente entre as 

persoas con mobilidade reducida debido 

á escasa accesibilidade coa que contan 

pantaláns e embarcacións), e unha opor-

tunidade de coñecer outras realidades e 

intercambiar preocupacións e/ou con-

sellos. 

Xornada de confraternización no Grove 
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Xornada de confraternización en Montalvo 

Como ven sendo habitual, o pasado sábado 13 de 

xullo, Amizade organizou unha comida de confra-

ternización entre os seus socios/as, achegados/as 

e amigos/as no piñeiral da praia de Montalvo.  

Sobre as 12:00 foron chegando os primeiros asis-

tentes, que foron compartindo experiencias e pre-

parando as mesas para o xantar.  

A comida estivo animada e permitiu que todos e 

todas gozaramos da boa e agradable compañía e 

dun contorno natural tan peculiar.  

Pola tarde tiveron lugar varias actividades parale-

las; algunhas persoas aproveitaron para descansar 

tranquilamente, outras xogaron ao 

xadrez, ás cartas e/ou pelota, outras 

foron pasear e algúns aproveitaron 

para gozar do mar e da area da praia.  

Ao redor de 35 persoas puideron go-

zar dunha xornada de lecer que segu-

ro que se seguirá repetindo en vindei-

ros anos. Sobre ás 19:00h recolleuse 

todo e cada un/unha regresou á súa 

casa. 

Grazas á colaboración entre Amizade e o Proxec-

to ILES, cinco socios/as puideron beneficiarse 

dunha actividade acuática que se desenvolveu 

na piscina de Pontemuiños. 

A actividade desenvolveuse entre o 17 de xullo e 

o 28 de agosto. 

Actividade acuática 
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Un ano máis, e xa van 6 edicións, 

Amizade organizou unha xornada 

de pesca. Aínda que se estiveron a 

buscar diversas alternativas onde 

celebrala, finalmente optouse por 

repetir ubicación no peirao das Cor-

baceiras xa que era un lugar que 

garantía accesibilidade, seguridade 

e mesmo algún bancos para poder 

sentarse e descansar. 

Novamente un bo día acompañou 

ás máis de vinte persoas que se achegaron ata alí e que puideron gozar dunha 

actividade que soe ter boa acollida e que permite que poida ser practicada por 

persoas con discapacidade e/ou mobilidade redu-

cida (sempre que se dean as condicións mínimas 

de accesibilidade, como é o caso das Corbaceiras). 

Nesta ocasión non houbo moito éxito en canto ás 

capturas; só dous pequenos sargos decidiron mor-

der o anzol, que foron devoltos ao mar. Novamen-

te hai que agradecer a axudas das persoas volun-

tarias, que permitiron que todo puidese desenvol-

verse con normalidade. 

Despois de unhas dúas horas, recolleuse todo e 

fíxose o 

t r a s l a d o 

ata o res-

taurante onde se degustou unha boa 

comida. 

Un novo día de ocio, deporte, gastrono-

mía, risas, … Haberá que repetilo nos 

vindeiros anos. 

Xornada de pesca 
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Os días 16 e 17 de novembro celebrarase a II Festa Gastronó-

mica de Pinchos e Tapas, en Salcedo. 

O que ten de especial, e por iso o publicitamos aquí, é que o 

domingo 17 pola mañá celebrarán unhas paralimpiadas rurais 

nas que se poderá participar en diversas disciplinas deporti-

vas. 

Sempre está ben que se inclúa ás persoas con discapacidade. 

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  

Volta despois das vacacións 

Festa gastronómica Salcedo 

Despois das vacacións de verán, comezan novamente as actividades de Amiza-

de. O 4 de setembro os alumnos/as do Obradoiro de Informática Básica reincor-

poráronse ás clases. 

Este Obradoiro desenvólvese desde o mes de marzo e prolongarase ata finais do 

mes de novembro. As clases son os mércores de 09:45 a 11:45 e os venres de 

10:00 a 13:00. 

O pasado 7 de setembro, tamén, voltaron ás súas actividades os/as participan-

tes do Obradoiro de Ocio Inclusivo, que se ven desenvolvendo os sábados en 

horario de 17:00 a 20:00. 

No mes de outubro tamén comezarán os alumnos/as 

do Obradoiro Prelaboral de Habilidades Manuais. 

Varias persoas socias tamén veñen asistindo a se-

sións de fisioterapia. Un servizo para o que hai que 

solicitar horarios, xa precisa dunha planificación. 

Grazas á colaboración do Concello de Pontevedra, tamén teremos unha psicólo-

ga durante tres meses, a partir de outubro. 
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Nace este novo Proxecto co obxecto 

de dotar de accesibilidade as rutas 

existentes nesa comarca, así como a 

apertura de novas rutas e a valoriza-

ción do patrimonio así como a súa 

accesibilidade no entorno das Pousa-

das do Salnés. 

Trátase da posta en marcha de dife-

rentes sendas fluviais nas marxes 

dalgúns ríos da comarca do Salnés, 

entre os cales se atopan o río Armenteira, Cañón, Chanca, Currás, Dorrón, San 

Martiño e Umia. Este último é o verdadeiro eixo vertebrado dos demais, non xa 

pola súa importancia senon pola súa centralidade. 

Para máis información, pódese consultar: http://signo-geo.com/web/?p=555  

Rutas Accesibles no Salnés 

“Ni más ni menos”. A discapacidade explicada aos nenos/as. 

“Ni más ni menos. A discapacidade explicada aos nenos e as nenas” pertence á 

colección Cadernos de Educación en Valores ”Por preguntar que non quede”, 

que desenvolveu o Centro de Investigación e Documentación Educativa do Minis-

terio de Educación, en conxunto coa Federación de Tra-

balladores da Ensinanza e outras entidades relaciona-

das co tema da diversidade, a inclusión e a discapacida-

de. 

O material, a través dunha historia especialmente pen-

sada para nenos e nenas, conta que é a discapacidade, 

acompañada de coloridas e entretidas ilustracións. 

Para maior información, pódese consultar:  

h t t p : / / w w w . o b r a s o c i a l n c g . c o m / e s / s o c i a l i a / p u b l i c a c i o n /

ni_mas_ni_menos._la_discapacidad_explicada_a_los_ninos_y_las_ninas  

http://www.obrasocialncg.com/images/socialia_canales/portada_publicacion_ni_mas_ni_menos.jpg
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2013: Ano das Enfermidades Raras 

En 1872, o médico George Huntington, observou por 

primeira vez esta enfermidade nunha familia americana 

de ascendencia inglesa e deulle o nome de “Enfermidade 

de Huntington”. Crese que as orixes deberon ser no nores-

te europeo e que desde alí extendeuse ao resto do mun-

do, especialmente a América, onde atopamos taxas eleva-

das desta enfermidade. 

En 1933, descubriuse que o desencadenante da enfermi-

dade era unha mutación xenética localizada posterior-

mente no cromosoma 4, e isto publicouse na revista Natu-

re en 1982 polo equipo de xenética da Facultade de Medi-

ciña da Universidade Harvard, Boston. 

Características: 

A enfermidade de Huntington (EH), tamén coñecida como corea de Huntington, é 

unha grave e rara enfermidade neurolóxica, hereditaria e dexenerativa.  

A EH é unha enfermidade rara que afecta aproximadamente a un de cada 

10.000 habitantes na maioría dos países europeos, aínda que existe nas demais 

partes do mundo e en diferentes proporcións. En España, por exemplo, unhas 

4.000 persoas teñen a enfermidade e máis de 15.000 afrontan o risco de ter 

herdado o xen da EH porque teñen ou tiveron un familiar directo con ela. A enfer-

midade poden herdala e desenvolvela por igual homes e mulleres, sen diferen-

zas na clase social nin grupos étnicos. 

A maior parte das persoas desenvolven a enfermidade durante a vida adulta, é 

dicir, entre os 35 e os 55 anos, aínda que aproximadamente un 10 % das per-

soas desenvolven síntomas antes dos 20 anos de indade (EH xuvenil) e outro 10 

% despois de ter cumprido os 55 anos. É pouco frecuente que aparezan sínto-

mas antes dos dez anos de idade (EH infantil). 

A EH ten a súa causa na mutación do xen que codifica unha proteína chamada 

huntingtina. Esta mutación fai que se produza unha forma alterada da proteína 

Htt., o que conleva á morte das células nerviosas (neuronas) nalgunhas áreas do 

cerebro.  

Enfermidade de Huntington 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Georgehuntington.jpg
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Os primeiros signos da enfermidade 

son moi leves e poden consistir en 

pequenos cambios na personalida-

de ou o carácter. A falta de memo-

ria, a torpeza e os movementos 

“erráticos” dos dedos das mans ou 

dos pés poden ser un signo. 

A miudo, durante estes estadios tan 

iniciais da enfermidade, os pacien-

tes non visitan a ningún médico. 

Polo tanto, o inicio da EH descríbese 

como “insidioso” pois a enfermidade 

manifestase moi lentamente. 

A EH caracterízase por unha combinación de alteracións motoras (movemento), 

psiquiátricas (de personalidade ou carácter) e cognitivas (pensamento). 

Os síntomas da EH varían dunha persoa a outra en amplitude, severidade, idade 

de comezo e velocidade de progresión, incluso entre os membros dunha mesma 

familia. Por exemplo, unha persoa afectada por EH pode ter unha alteración moi 

rechamante do movemento, mais só algúns síntomas psiquiátricos leves e pouco 

deterioro intelectual, mentres que outra pode ter depresión e ansiedade moitos 

anos antes de que aparezan movementos anormais. 

Unha das primeiras alteracións de movemento é a corea (movemento similar á 

“danza”). Ao comezo da enfermidade, este exceso de movemento é pouco fre-

cuente e non moi amplio. Os pacientes con EH tamén amosan lentitude para o 

inicio dos movementos voluntarios, o cal é moi sutil e denomínase bradicinesia 

(lentitude dos movementos). 

Segundo vai progresando a enfermidade, estes síntomas fanse máis evidentes. 

Nos estadios intermedios da enfermidade poden darse movementos máis am-

plios nos músculos das pernas, cara e tronco. 

A lentitude nos movementos pode empeorar, mais isto pode estar enmascarado 

pola corea. Así mesmo, a distonía pode ser evidente. Este termo fai referencia á 

contracción lenta e esaxerada dun músculo, o que produce movementos repetiti-

vos e torcidos. Polo tanto, os síntomas motores da EH son (segue na outra folla) 

2013: Ano das Enfermidades Raras 

https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHuntington's_disease&h=0&w=0&sz=1&tbnid=K0dFoPzFxLtXmM&tbnh=209&tbnw=242&zoom=1&docid=w21yTkbFSR-_-M&hl=es&ei=Hd8mUoSkGdDs0gWJyoGAAw&ved=0CAIQsCU
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unha combinación de corea, bradicinesia e distonía, o que afecta de forma im-

portante á postura, o equilibrio e a marcha. Nalgúns casos, a persoa pode pare-

cer tesa e ríxida. As alteracións oculomotoras (movementos do ollo) son tamén 

frecuentes. Gradualmente, a fala do paciente é menos clara e poden aparecer 

dificultades para tragar alimentos, o que conleva perda de peso. 

Ademais das alteracións do movemento mencionadas anteriormente, na EH pro-

dúcense cambios na personalidade e no comportamento (carácter). Os síntomas 

psiquiátricos máis frecuentes na EH son depresión, apatía, ansiedade, irritabili-

dade, arrebatos de cólera, impulsividade, comportamentos obsesivo-

compulsivos, alteracións do sono e aillamento social. De vez en cando tamén se 

observan ilusións (ou falsas crenzas) e alucinacións (ver, oír ou sentir algo que 

realmente non existe). 

La EH tamén se caracteriza por unha alteración progresiva das capacidades cog-

nitivas (de pensamento), que abarcan a comprensión, o razoamento, o xuizo e a 

memoria. Os síntomas cognitivos inclúen lentitude de pensamento, dificultade 

para concentración, a organización, a planificación, a toma de decisión e a capa-

cidade para responder preguntas, así como problemas de memoria a curto prazo 

e alteración da capacidade para reter e entender información nova e para solu-

cionar problemas. 

Existe outro tipo de síntomas que aparecen segundo progresa a enfermidade, 

como a perda de peso, as alteracións de sono e a incontinencia urinaria. 

Segundo a clasificación do Dr. Ira Shoulson, a progresión da EH divídese en cinco 

estadios: 

-Estado inicial: A persoa ten diagnóstico de EH e pode realizar todas as súas tare-

fas, tanto na casa como no traballo. 

-Estadio intermedio inicial: A persoa pode realizar o seu traballo con menor capa-

cidade. Pode seguir facendo fronte ás tarefas diarias, mais con algunhas dificul-

tades. 

-Estado intermedio tardío: Precisa supervisión ou axuda. 

-Estadio avanzado inicial: A persoa é dependiente para as súas actividades da 

vida diaria. 

-Estado avanzado: A persoa require axuda para as súas actividades da vida dia-

ria, e normalmente precisan coidados. 

Pódese consultar máis información na web da Asociación Española de Corea de 

Huntington: 

http://www.e-huntington.es/ 

2013: Ano das Enfermidades Raras 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DbjFDdl3s5KjUM&tbnid=uJ0qbllbpstsYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.observatoriodeladiscapacidad.es%2Fproductos%2Fimagenes%2F15195&ei=5ysnUs_6Hue50QWn-4GYAw&bvm=bv.514


- Guía “Obras e actuacións de accesibilidade nas comunidades de propietarios/

as”. 

O CERMI acaba de editar unha guía informativa sobre “Obras e actuacións de 

accesibilidade nas comunidades de propietarios/as”. 

Coa guía búscase dotar de accesibilidade universal aos edificios de comunida-

des de propietarios/as, que ven constituir para as persoas con discapacidade e 

as persoas maiores unha necesidade básica que conecta cos dereitos humanos 

fundamentais tales como a liberdade de desprazamento ou de comunicación, ou 

simplemente o de gozar dunha vivenda digna. 

Na mesma pódese obter información sobre obras e instalacións, normativa vi-

xente, formularios, etc. 

Pódese consultar no seguinte enlace: 

http://gallery.mailchimp.com/bd399cfcdd76f509daa2489e3/files/

PUBLICA-

CI_N_guia_obras_actuaciones_accesibilidad_comunidad_propietarios.pdf  

 

- Dereitos de Usuarios/as e consumidores/as con discapacidade. 

A Fundación ONCE e mailo CERMI aca-

ban de publicar unha guía dirixida a 

usuarios/as e consumidores/as con 

discapacidade acerca dos dereitos que 

estes teñen. 

Neste senso, aborda os dereitos xerais 

e específicos, como reclamar, onde 

dirixirse, problemas máis frecuentes e 

solucións, consumo responsable, etc. 

Pódese consultar máis información no enlace que figura máis abaixo: 

http://gal lery.mai lchimp.com/bd399cfcdd76f509daa2489e3/f i les/

PUBLICACI_N_derechos_consumidores_usuarios_discapacidad.pdf 
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Información 

Enlaces de Interese 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cMjxktC_XgUO4M&tbnid=LEgAhAedVr187M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.autismomadrid.es%2Fautismo%2Fsoy-una-persona-con-discapacidad-pero-tambien-un-consumidor-con-derech
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O ser humano, como tal, o primeiro que debe 

facer, aínda que en ocasións custa é valorarse a 

si mesmo; a pesar das nosas carencias ou obs-

táculos tanto físicos-psíquicos coma-las dificul-

tades que nos asaltan á hora de facer ou levar a 

cabo algo.  

Para elo está o noso bo facer e perseverancia 

das persoas. A isto hai que engadir que en oca-

sións non é suficiente e debemos facer un so-

breesforzo. O cal, aínda que nun principio nos pareza imposible, se o intentamos, 

aínda que teñamos que repetilo en varias ocasións, nunca desistas; o máis segu-

ro é que ao final o consigas. O mellor de todo é que te sintes sumamente gratifi-

cado.  

Postdata: Todo esforzo merece unha rencompensa. Isto animarate a ver as cou-

sas doutra maneira; e ademáis a túa capacidade a hora de afrontar un reto vera-

se, por dicillo dunha maneira, “Potenciada”. 

Información/Opinión 

Por Francisco Fernández Diz 

Os logros 

- VIII Concurso de Fotografía e Discapacidade, Fundación Roosvelt:  

A Fundación Roosvelt ven de convocar o VIII Concurso de 

Fotografía e Discapacidade. 

As fotografías deberán estar relacionadas con temas de 

discapacidade física e deberán reflectir calquera realidade 

da vida diaria das persoas con discapacidade, tales como 

traballo, educación, deporte, ocio, etc. 

Poderanse presentar tres fotografías por participante en cor ou branco e negro. 

O prazo de presentación remata o vindeiro 22 de novembro de 2013. 

Para maior información das bases de dita convocatoria, podedes consultar o 

enlace: 

http://gallery.mailchimp.com/bd399cfcdd76f509daa2489e3/files/BASES_VIII_

CONCURSO_DE_FOTOGRAF_A_Y_DISCAPACIDAD_2013.pdf 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rkJzk4GsShYXaM&tbnid=xU8_wUOL_yJHJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.discapacidadonline.com%2Fdiscapacidad-fisica-deportes-adaptados.html&ei=o9kmUsqaEsiA0AW7l4GoBQ&bvm=


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 

Lugo accesible (http://www.lugoaccesible.net/

index.php?lang=gl): Guía elaborada por Auxilia 

Lugo en colaboración co Concello. A páxina 

conta con listas de locais públicos, 

información sobre transporte, etc.   

 G u í a  C o r u ñ a  A c c es i b l e  ( h t t p : / /

www.corunaaccesible.com/): Asinada polo 

Grupo de Persoas con Discapacidade de A 

Coruña (GRUMICO). Similar á anterior, conta 

con listas de praias, aseos, bares, hoteis e 

restaurantes adaptados, ademais de 

información sobre transporte e aloxamento na 

cidade da Coruña  

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 
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