
É un deses días nos que se aproveita para visualizar unha realidade 

social, á vez que se reclama que a solución daquelas trabas que impi-

den, dun ou doutro xeito, o desenvolvemento normalizado de todas as 

persoas. 

Pois aproveitando este día podemos saír á rúa para que se 

nos vexa, podemos elaborar manifestos coas nosas deman-

das, ou podemos aparecer nos medios de 

comunicación explicando a nosa realida-

de. 

Podemos facelo, e farémolo, pero hai que 

ter en conta que as persoas con discapa-

cidade non teñen necesidades e deman-

das un só día ao ano senón todos os días do ano. 

Está ben que os representantes políticos se queiran “facer a 

foto” coas asociacións de persoas con discapacidade, querendo amosar 

o seu compromiso con elas, pero isto non serve de nada se o resto do 

ano non solucionan os problemas que se lle plantexan e que impiden a 

igualdade de oportunidades de todas as persoas. 

Non merecen foto aqueles que non arranxan as nosas rúas, recurtan en 

axudas á dependencia ou nos fan copagar os nosos produtos ortoproté-

sicos e farmacéuticos, xa que están dificultando enormemente as posi-

bilidades de integración e normalización da vida de moitas persoas. 

Nestas liñas do noso boletín adoitamos ser duros cos nosos represen-

tantes políticos pero é que a realidade dos seus actos non nos deixa 

outra opción.  

Estaremos atentos ás persoas que aparecerán nas “fotos”. 

3 de decembro: Día Internacional das Persoas con Discapacidade 
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En colaboración co Concello de 

Pontevedra e outras entidades do 

eido da discapacidade, Amizade 

participou neste Proxecto que 

abarcou tres grandes áreas: Dis-

capacidade e Cultura bboying, 

Discapacidade e colectivo de mo-

teiros e Discapacidade e o mundo 

do son.  

O colofón de todas elas será o 

vindeiro día 3 de decembro, Día Internacional da Discapacidade, ás 20:00h no 

Teatro Principal de Pontevedra, onde se presentará un audiovisual e ao que es-

tán invitados/as asociacións, axentes sociais, participantes no proxecto, familia-

res e calquera persoa interesada. 

A primeira acción “Discapacidade e Cultura bboying” desenvolveuse o pasado 18 

de outubro e consistiu nunha master-class de breakdance a cargo da Asociación 

Cultural Black Box Project, que forma parte do programa Hedra da Casa Azul. 

Durante catro horas, no Pazo da Cultura, as persoas asistentes gozaron dos rit-

mos máis característicos do breakdance e puideron contrarrestar certos estereo-

tipos que existen coa cultura urbana.  

A segunda acción, “Discapacidade e o mundo do son” comezou no mes de outu-

bro e desenvolveuse ata mediados de novembro na Casa Azul e tivo como resul-

tado a grabación dun vídeo musical nun estudio de Pontevedra. Vídeo que se 

proxectará o día 3 de decembro no 

Teatro Principal de Pontevedra. 

A terceira acción “Discapacidade e 

colectivo de moteiros”, tivo lugar o 

día 3 de novembro. Un grupo de mo-

teiros levaron nas súas motos a per-

soas con discapacidade. Saíron do 

Mirador en Monte Porreiro, foron ata  

Marín e remataron na Praza de Espa-

ña de Pontevedra. 

Proxecto Hefesto 
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Amizade colabora na II Festa Gastronómica de Salcedo 

O pasado 16 e 17 de novembro tivo lugar en Salcedo a 

II Festa Gastronómica de Pinchos e Tapas, na que Ami-

zade colaborou na participación das actividades orga-

nizadas, así como na instalación dun stand informativo 

que compartiu coas asociacións pontevedresas Amen-

cer e Juan XXIII. 

O pasado 3 de outubro, socios/as de 

Amizade participaron nunha xornada de 

Padel Adaptado organizada pola Asocia-

ción Achega.  

Dentro do Proxecto “Deporte e Mente 

sen barreiras”, incluíuse esta xornada 

que tiña por obxectivo dar a coñecer á 

sociedade a importancia do deporte 

adaptado. 

Desenvolveuse nas instalacións de Arousa Padel Sport Center e contou coa pre-

senza de Fernando Aldao (Campión galego de Pádel e monitor nacional de padel 

adaptado). 

Xornada de Padel Adaptado 

Charlas de concienciación 

O 7 de novembro houbo unha charla na facultade de Fisioterapia onde se falou 

da visión da discapacidade que se ten desde a asociación e intercambiáronse 

opinións sobre procesos de rehabilitación, tanto física como psicolóxica. 

Foi o día 26 de novembro cando tiveron lugar 

dúas charlas no Instituto de Cuntis. Foron 

organizadas en colaboración coa asociación 

Avanzar, e versaron sobre os cambios que se 

producen na vida dunha persoa cando lle 

sobrevén unha discapacidade. 
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O Obradoiro de Informática Básica 

desenvolveuse entre o 1 de Marzo e o 

29 de Novembro e tiña como obxectivo 

principal incrementar as habilidades as 

posibilidades de acceso ao mercado de 

traballo das persoas con discapacidade 

a través da mellora da súa formación. 

Este curso foi posible grazas á 

colaboración da Deputación de 

Pontevedra e mediante el, quince 

persoas con discapacidade tiveron a oportunidade de coñecer o funcionamento 

básico dun ordenador; algo fundamental hoxe en día para acceder a un posto de 

traballo. A clausura do curso tivo lugar o día 29 de Novembro cun pequeno acto 

no que se lles entregou ós alumnos e alumnas un diploma. 

Remata o Obradoiro de Informática Básica 

Remata o Obradoiro de Ocio Inclusivo 

O Obradoiro de Ocio levouse a cabo tanto nas instalacións de Amizade como en 

localizacións externas que permitiron variar as actividades propostas. 

Desenvolveuse entre marzo e Novembro, as tardes dos sábados, e tivo como 

obxectivo principal incrementar a participación social das persoas con discapaci-

dade a través do ocio, contribuíndo ao seu desenvolvemento integral e á súa 

integración normalizada en todos os ámbitos da sociedade. 

Foi posible grazas á colaboración do Concello de Pontevedra, que financiou unha 

parte importante do obradoiro, e das empresas colaboradoras. 
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Ángela Bachiller converteuse, aos 30 anos, na 

primeira concelleira con síndrome de Down de 

España. Levaba dous anos e medio 

traballando na administración do Concello de 

Valladolid e trala dimisión en xuño dun edil do 

PP implicado nun caso de corrupción, acadou 

o seu reto de representar en política aos seus. 

Bachiller presentouse ás eleccións municipais 

de 2011 no número 18 da lista do Partido Popular, que acadou 17 concelleiros. 

Foi decisión do alcalde introducir entre os seus candidatos á auxiliar 

administrativa da área de Benestar Social, mais esta non puido ocupar un 

asento no pleno ata a dimisión de Jesús García Galván. 

Este non é o seu primeiro fito, Ángela Bachiller foi a primeira persoa con 

síndrome de Down en obter o título de Formación Profesional de Castilla e León. 

Estudou na mesma escola pública e instituto que a súa irmá maior, de 33 anos—

”é a súa referente en todo”, reflexiona Isabel Guerra, a súa nai—. “O máis 

importante é que a súa familia non buscou a sobreprotección”, indica Rosa 

Hernández, concelleira de Benestar Social e Familia, departamento no que 

Bachiller leva tres anos de auxiliar administrativa. 

Bachiller toca “moi ben” o piano e axuda ao seu pai cando ten problemas co or-

denador. “Se pode facer algo polos seus compañeiros, vaino facer. É algo positi-

vo para os seus compañeiros de Down”, apunta este. A súa nai suliñou que o seu 

nomeamento supón unha reivindi-

cación “importante” para o seu 

colectivo. Ángela Bachiller sempre 

votou, mais non é o caso das per-

soas con discapacidade intelec-

tual. Nas ocasións nas que os pais 

ou titores declaran a incapacidade 

civil dos seus fillos — non poden 

administrar os seus bens por sí 

mesmos— perden o dereito a voto 

sempre que un xuíz o ratifique. 

Primeira concelleira con síndrome de Down 
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A delegación diocesana de Pastoral Universitaria e o Grupo de Investigación He-

len Keller, ao que da nome a predecesora da protagonista desta historia, organi-

zaron un encontró no que Gennet Corcuera, deu testemuño sobre a súa vida e 

como logrou abrirse camiño apesares das adversidades. 

Gennet non naceu completamente sorda e cega. Comezou os seus días en Etio-

pía cos seus pais biolóxicos, rodeada da máis absoluta pobreza e da guerra. 

A súa familia era nómada e continuamente movíanse en busca de auga para 

combatir a seca. Aos tres anos quedouse completamente sorda e cega, e a si-

tuación na que vivía impedíalle o acceso a medicamentos que curaran a súa 

afección. Ao entrar en contacto cos demais nenos/as que vivían alí, comezou a 

ser plenamente consciente da súa sordoceguera, e aínda que xogar con eles/as 

e integrarse era problemático, o aillamento non foi absoluto. Alí había outra nena 

cunha discapacidade que lle impedía usar os pernas. 

Xuntas complementábanse, Gennet era as súas pernas e ela proporcionáballe o 

oído e a vista. Cando Gennet quería comida ou auga, comunicabase mediante 

signos e cando a súa amiga precisaba coller a comida, tocáballe no ombro para 

facerllo saber. En pouco tempo coñeceu á que sería a súa nai adoptiva, unha 

voluntaria española que 

ía día tras día ao orfa-

nato a prestar axuda e 

que tras coñecer a Gen-

net, comezou a ensi-

narlle palabras, como 

“mamá”, poñendo a 

man da nena sobre os 

seu beizos para que 

puidera percibir como 

se articulaba. 

Gennet Corcuera, primeira persoa sordocega en acabar en España unha 

Ofreceu o seu testemuño no Centro de Estudios Brasileños. Comezou sendo 

unha nena sorda e cega en Etiopía, rodeada de pobreza e miseria, ata que a súa 

nai adoptiva, unha española, axudouna comezar unha nova vida afrontando as 

dificultades que entraña a súa discapacidade  
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Tamén proporcionoulle un bastón co que 

puido aprender a moverse e camiñar, o que 

lle deu unha gran liberdade. Finalmente, a 

súa futura nai decidiu adoptar á pequena, e 

despois de dous longos anos de trámites, 

puido traela a España, onde comezaría 

unha nova vida lonxe da miseria e 

comezaría a aprender algo tan sinxelo 

como a linguaxe. Para aquel entón Gennet 

xa tiña sete anos, e comezou a educar os 

seus sentidos nun colexio da ONCE 

específico para nenos con sordocegueira. 

Alí aprendeu a ler e escribir en braille, a linguaxe de signos, vocabulario e 

desenvolveu a capacidade comunicativa. 

Axuda das máquinas. 

Unha das ferramentas que lle facilitou a velocidade de escritura foi a máquina 

Perkins, que se traduce nunha máquina de escribir, moito máis áxil que a 

escritura en braille manual, con punzón e regleta. En 3º ESO cambiou de 

compañeiros de clase, non todos eran sordocegos. Sen embargo, contaba con 

intérpretes que mediaban entre eles. 

Co tempo, e unha vez finalizados os estudios, a súa nai convenceuna para 

aventurarse a estudar nin máis nin menos que unha carreira universitaria. Como 

é natural, Gennet sentiu medo ao principio e de ningún xeito víase capaz de 

superar esa barreira, mais unha vez máis, acabou por cambiar de opinión e 

encamiñarse nunha travesía que terminaría con éxito, mais non sen esforzo.  

Tras estudar o bacharelato, indispensable para ter acceso á universidade, 

Gennet escolleu maxisterio e o pasado setembro graduouse, tras moitos anos de 

sacrificio. Agora, non só obtivo un título universitario, se non o recoñecemento de 

ser a primeira persoa sordocega que fai unha carreira universitaria en España. 

Actualmente unha subvención proporcionoulle unha asistente persoal da que 

dispón quince horas á semana, segundo as súas necesidades. 

A súa familia non pode ocuparse dela e a súa nai está enferma nunha 

residencia. Recentemente Gennet familiarizouse coa realidade da escravitude 

infantil e está volcada no tema, ademais de colaborar cunha asociación de 

sordoceguera e coa ONCE.  
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A distrofia muscular de Duchenne ou distro-

fia muscular progresiva (DMD) é unha enfer-

midade hereditaria cun patrón de herdanza 

de tipo recesivo ligado ao cromosoma X, polo 

que se manifesta en homes, e as mulleres só 

son transmisoras da enfermidade. 

A Distrofia Muscular de Duchenne xunto a 

súa variante máis benigna, a Distrofia Mus-

cular de Becker, é unha das formas máis 

frecuentes de Distrofia Muscular e de algún 

modo converteuse no “paradigma” dentro 

deste grupo de enfermidades.  

É unha miopatía de orixe xenético que produ-

ce destrucción do músculo estriado. O xen anormal, que codifica a proteína dis-

trofina, atopase no locus Xp21.2. 

A distrofia muscular prodúcese por muta-

cións na distrofina, proteína encargada de 

conectar os filamentos de actina coa ma-

triz extracelular. Ao producirse a mutación, 

a célula muscular dexenera porque xa non 

hai contacto entre a matriz e a lámina ba-

sal da célula. En consecuencia van desa-

parecendo fibras musculares e aparecen-

do texido adiposo.  

O seu nome débese á descrición inicial 

realizada en 1861 polo neurólogo francés 

Guillaume Benjamin Amand Duchenne 

(1806—1875). Este xen é o máis grande 

que existe na natureza, xa que teñen un 

tamaño de 2,6 Mb e 97 exóns. Debido ao 

seu gran tamaño, faise imposible a súa 

secuenciación para detectar mutacións 

que dean lugar á enfermidade. 

2013: Ano das Enfermidades Raras 

Distrofia muscular de Duchenne 
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Polo tanto, a distrofia muscular de Duchenne trátase dunha enfermidade mono 

xénica ocasionada por mutacións no xen denominado DMD. Prodúcese por unha 

pequeña deleción na pauta de lectura do xen e iso fai que sexa un gran cambio 

na traducción da proteína. O que ocurre é que a mutación orixina un codón de 

Stop prematuro, que a célula detecta como aberrante e elimina toda a proteína. 

Os síntomas xeralmente aparecen antes dos 6 anos de idade e poden darse in-

cluso no período da lactancia. Estes poden ser: 

-Fatiga. 

-Problemas de aprendizaxe. 

-Discapacidade intelectual. 

-Debilidade muscular. 

-Dificultade con habilidades motoras. 

-Caídas frecuentes. 

-Dificultade para camiñar. 

Non ten curación aínda que a fisioterapia e o exercicio son útiles para previr a 

contractura muscular permanente ao redor das articulacións. Nas formas con 

gran rixidez e dor muscular ás veces está indicada a cirurxía. Foméntase a activi-

dade muscular, xa que a inactividade pode empeorar a enfermidade muscular. A 

fisioterapia pode ser de gran axuda para manter a forza e a función muscular, ao 

igual que os dispositivos ortopédicos tales como soportes e cadeiras de rodas 

para mellorar a mobilidade e a capacidade de autocoidado. 

É convinte realizar unha serie de movementos cun horario regular para retardar 

as contracturas, evitando así que os tendóns se acorten de maneira prematura. 

O exercicio pode ser de utilidade 

para fortalecer os músculos esque-

léticos, manter saudable o sistema 

cardiovascular e contribuir a que a 

persoa se sinta mellor. 

Algúns expertos recomendan a na-

tación e exercicios acuáticos como unha forma boa de manter os músculos en 

ton ao maior grao posible, sen que estes teñan que esforzarse indebidamente. 

2013: Ano das Enfermidades Raras 



Na web de Discapnet dispoñen dun apartado coas novidades 

lexislativas relacionadas coa discapacidade, as máis recentes e 

publicadas en diferentes boletíns oficiais a nivel nacional. 

Podedes atopar novidades sobre axudas e subvencións, sobre 

accesibilidade, emprego, educación e moitos outros temas. 

h t t p : // w ww. d isc ap net .e s/C as te l l an o/a r eas temat icas/ de r ech os/

legislacionsobrediscapacidad/Novedades/Legislacion/Paginas/default.aspx 

DOWN ESPAÑA e Eroski puxeron en marcha “chefdown”, 

primeiro canle online de cociña pensado especificamente para 

que as persoas con síndrome de Down se lancen a preparar os 

seus propios menús. 

A través destas vídeo-receitas, que se completan con 

información en lectura doada, as persoas con síndrome de 

Down poden aprender a cociñar de maneira saudable, sinxela e divertida. En 

chefdown, poden atopar todo o necesario para elaborar unha dieta completa e 

equilibrada: entrantes, primeiros e segundos pratos, sobremesas, almorzos,... 

En http://www.chefdown.es/ 

Down España ven tamén de lanzar unha campaña 

para denunciar o caso de Rubén, un neno con 

síndrome de Down ao que vulneraron o seu 

dereito á educación inclusiva. 

Podedes ver o vídeo da campaña no seguinte en-

lace: 

 http://www.youtube.com/watch?v=OCPu2KWDg-

s  

A campaña lanzouse a través do portal 

Change.org e ata o momento acadou o apoio de 

case 130.000 persoas e segue medrando. 

Podedes amosar o voso apoio no seguinte enlace: 

www.change.org/uncolepararuben 
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Enlaces de Interese 

http://www.youtube.com/watch?v=OCPu2KWDg-s
http://www.youtube.com/watch?v=OCPu2KWDg-s
http://www.change.org/uncolepararuben
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Pascal Kleiman naceu en Toulouse, Francia, 

o 19 de abril de 1968.  

A súa nai tomou “talidomida” (droga, que se 

comezou a utilizar nos anos 50 para tratar a 

mulleres embarazadas e que provocou gra-

ves lesións nos fetos) cando estaba emba-

razada e provocoulle unha grave malforma-

ción. 

Cando tiña dous anos, os médicos intenta-

ron implantarlle unha prótese, un brazo e 

unha man que imitaba a pel. “Todo iso di-

vertíame ao mirarme no espello, mais des-

equilibrábame”-afirma.  

Os seus país consideraban “guetos” os luga-

res reservados para persoas con discapaci-

dade, polo que, apostaron por unha escola-

rización “normal”.  

Licenciouse en Dereito en Toulouse. 

Comezou no mundo da música desde a explosión da radio libre francesa na dé-

cada de 1980.  

Os seus pés son as súas mans, con eles come e manexa os discos que pincha.  

Actualmente, é un famoso disc jockey en Valencia. Estivo casado e ten un neno 

“Non son un prodigio da paciencia e vontade. O 

único que fixen foi desenvolver outras capacida-

des, olvidadas polos “normais”. 

Como mellor se sinte é pinchando discos “a xen-

te esquécese de mín e xa non presta atención 

aos meus pés, que xogan cos vinilos ou suben os 

amplificadores. Bailan e vibran e eu con eles”. 

A súa vida levouse ao cine co nome “Héroes. 

Non fan falta as para voar”, que recibiu un Goya 

na categoría de mellor Curtometraxe Documen-

tal. 

Vidas con Capacidade 

Pascal Kleiman 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CpT1ZMPUttKL9M&tbnid=1xAhz9CuuPyfjM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPascal_Kleiman&ei=hO6NUvnCCajZ0QW3sYCgDA&psig=AFQjCNGf8HZtEeha34jlGEK67iYF7nvuHA&ust=13851197484


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 

A Rede de Centros para a Modernización e a 

Inclusión Tecnolóxica (Rede CeMIT) está for-

mada na actualidade por 98 aulas públicas 

dotadas de acceso a Internet distribuídas por 

toda a xeografía galega. Estas aulas serven de 

instrumento esencial para promover a alfabeti-

zación dixital da sociedade galega, sendo o 

vehículo a través do cal os cidadáns/as poden 

iniciarse nas tecnoloxías da información e a 

comunicación grazas aos cursos e charlas que 

nelas se imparten.  

+ Info: http://cemit.xunta.es/centros 
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