
Semella que se vai a constatar a modificación do servizo do 065; o re-

corte. Cando se viñan realizando servizos ordinarios a centros de día e 

ocupacionais (ademáis de acudir a visitas médicas, rehabilitación,...), 

agora só se prestará servizo a transporte esporádico, que non sexa de 

todos os días da semana. 

Os servizos de transporte aos centros terán que xestionalos 

os propios centros, pero para o servizo 

discrecional que levará o 065 a partir de 

abril, a redución de vehículos será tan 

grande que fai dubidar que se poida che-

gar a prestar o servizo con garantías. 

Ademáis, aínda hai zonas de Galicia que 

non contan con empresas adxudicatarias, co que non se 

sabe se nesas zonas haberá servizo do 065 a partir de abril. 

E claro, tampouco hai máis opcións: non hai autobuses adaptados para 

persoas con mobilidade reducida e o número de taxis é insuficiente. 

En canto aos autobuses, Pontevedra aínda non conta cun sistema de 

transporte metropolitano como outras ciudades de Galicia, o que lle 

permitiría disponer de mellores autobuses, máis rutas e prezos reduci-

dos. 

E a lei esixe que en 2017 un 5% da flota de taxis 

da cidade de 

Pontevedra sexa 

accesible; algo 

que aínda está 

lonxe de conse-

guir. 

065, e como se desprazan as persoas con mobilidade reducida 
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Obradoiro de Ocio Inclusivo: 

O pasado 17 de Xaneiro arrancou por 

segundo ano consecutivo o Obradoiro 

de Ocio Inclusivo que se desenvolve os 

venres en horario de 17:30 a 20:30 

nas instalacións de Amizade en Monte 

Porreiro. 

O obxectivo deste obradoiro é promo-

ver a adquisición e desenvolvemento 

das habilidades sociais e persoais, 

mediante a interacción social das per-

soas participantes, ao tempo que, 

ofrecer alternativas de ocio reais.  

Neste senso, mediante as diferentes actividades programadas trabállanse as 

habilidades manuais, a coordinación, a memoria, as habilidades e autonomía 

social e persoal a través da interrelación entre os/as distintos participantes,... 

Algunhas das actividades poden ser a confección de abalarios, pintura, musico-

terapia, saídas, xogos didácticos de mesa, entre outras. 

Obradoiro de Informática Básica: 

O 18 de Febreiro deu comezo o Obradoiro de Informática Básica que se desen-

volve martes e xoves en horario de 09:00 a 11:00 nas instalacións da Casa Azul 

(grazas á colaboración do Concello de Pontevedra).  

Ten unha duración total de 84 horas impartidas entre os meses de febreiro e 

decembro e os módulos a impartir son 

Windows XP, Internet, Word e Excel. 

O obxectivo que se plantexa con este 

obradoiro é incrementar as posibilida-

des de acceso ao mercado de traballo 

a través da mellora na súa formación.  

A d e m a i s ,  f o m é n t a s e  o 

desenvolvemento ocupacional, persoal 

e social dos/as participantes. 

 

Comezan os obradoiros de 2014 
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Fisioterapia: Continuamos ofrecendo o servizo de Fisioterapia ao que poden ter 

acceso os/as socios/as de Amizade que así o soliciten, sem-

pre que a profesional teña dispoñibilidade para a súa aten-

ción. 

As sesións son individuais e buscan potenciar e mellorar as 

capacidades funcionais, previr posibles situacións de depen-

dencia e favorecer que a partir da súa actuación neste servi-

zo, optimicen as súas posibilidades de participación e inter-

acción social. 

Información e Asesoramento: Calquera persoa poderá solicitar información en 

horario de 09:00 a 15:00 no local social de Amizade, ou ben por teléfono ou 

correo electrónico. Asesórase sobre distintas temáticas relacionadas  directa ou 

indirectamente coa discapacidade: normativa relacionada cos dereitos indivi-

duais e colectivos, beneficios do certificado de discapacidade, axudas económi-

cas e técnicas, accesibilidade, formación, asociacionismo, etc.  

Aula Libre de Novas Tecnoloxías: Contamos cunha aula con acceso libre na que 

calquera dos socios/as pode facer uso de equipos informáticos con conexión a 

Internet. Os horarios nos que se pode facer uso da aula son luns, xoves e venres 

de 09:00 a 10:00 e os martes e mércores de 09:00 a 11:30. 

Actividades de ocio:  Véñense desenvolvendo desde hai moitos anos, entenden-

do que favorecen a integración na comunidade das persoas con discapacidade 

a través da participación social, á vez que melloran as relacións interpersoais. 

No 2014 continuarase ofrecendo aos socios/as opcións onde ocupar o seu tem-

po de lecer, procurando que sexan actividades que beneficien a independencia 

e a participación da persoa con discapacidade así como a normalización social 

do uso dos bens e servizos de ocio por todas as persoas. 

Neste senso, no mes de maio procurarase visitar unha adega e/ou as pousadas 

do Salnés. Para o mes de xuño está prevista a xornada de confraternización con 

outras asociacións e que xa leva desenvolvéndose dous anos. Para o mes de 

xullo e como tradicionalmente se ven realizando, organizaremos o xantar na 

praia de Montalvo. E no mes de setembro, voltaremos a organizar a Xornada de 

pesca que contou con moi boa acollida en anos anteriores. 

Servizos en funcionamento e previsións 
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Amizade reúnese co Concello de Pontevedra 

Nos meses de decembro de 2013, e xaneiro e 

febreiro de 2014 o presidente de Amizade 

reuniuse con diversos responsables políticos 

técnicos do concello de Pontevedra. Nestas 

reunións, Amizade trasladou a súa opinión e as 

súas propostas sobre variados temas. 

Un deles foi o referente ao uso fraudulento que 

algunhas persoas fan das tarxetas de 

estacionamento para persoas con mobilidade 

reducida e da necesidade de exercer un maior 

control por parte da Policía Local. 

Paralelamente falouse da necesidade de 

ampliar o número de prazas reservadas en 

zonas céntricas da cidade. 

Outro tema tradado foi estudar mecanismos de 

control na execución de obras públicas co fin de 

evitar resultados inaccesibles, así valorar a conveniencia de contar cunha 

ordenanza municipal de accesibilidade. 

Tamén se falou de deseñar un plan de incorporación de novos Eurotaxis á flota 

de Pontevedra, de maneira que se poida conseguir a porcentaxe do 5% de 

Eurotaxis antes do 2.017, segundo establece a lei. 

A incorporación de cláusulas socias nos contratos públicos tamén se incluíu 

dentro das propostas que Amizade trasladou aos responsables do concello, 

incidindo na necesidade de primar empresas comprometidas coa accesibilidad e 

co emprego de persoas con discapacidade, ao tempo que favorecer aos centros 

especiais de emprego sen ánimo de lucro asignándolle carga de traballo. 

Os diferentes concelleiros e concelleiras foron receptivos en todos os aspectos 

que se lle plantexaron e quedouse en estudar en profundidade cada tema en 

reunións futuras. 

Bolsas para estudantes con poucos recursos económicos 

O Patronato da Fundación Romanillos convoca estas bolsas para o curso 2014-

2015, en cualquera centro público ou privado de España, preferentemente de 

Madrid.  Máis información: http://www.fundacionromanillos.es/  
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Bolsas COGAMI 

COGAMI e IMF Business School asinaron un 

convenio que permite un aforro de entre un 5% e un 

10% na matrícula de masters oficiais e profesionais. 

Estas prestacións son tanto para persoal laboral de 

COGAMI, familiares e tamén para as entidades da 

Confederación. 

Podedes consultar ou solicitar máis información no 

seguinte enlace: 

http://www.imf-formacion.com/  

O u  b e n  n o  s e g u i n t e  m a i l : 

recursoshumanos@cogami.es  

Bolsas ESADE 

Fundación Universia e ESADE convocan 

bolsas Máster para persoas con 

discapacidade. 

O Programa de Bolsas Fundación 

Universia-ESADE cubre 10.00 € do custe 

total do Máster, financiado a partes iguais 

entre as dúas entidades asinantes. 

O fin deste acordo é colaborar de maneira conxunta no proceso de formación de 

excelencia das persoas con discapacidade e promover accións de formación que 

impulsen a inclusión das persoas con discapacidade na vida social, económica, 

laboral, educativa e cultural en igualdade de oportunidades. 

As persoas interesadas deberán presentar as súas solicitudes a Fundación 

Universia entre o 10 de decembro de 2013 e o 31 de decembro do 2014. A 

concesión das bolsas resolverase antes do 10 de xaneiro de 2015. 

Se estades interesados/as, podedes consultar as bases de solicitude de bolsas  

no seguinte enlace: 

h t t p : / / n o t i c i a s . u n i v e r s i a . e s / m o v i l i d a d -

academica/noticia/2013/12/11/1068879/iii-convocatoria-becas-master.html 

mailto:recursoshumanos@cogami.es
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Televisión accesible para persoas con discapacidade visual 

Sae ao mercado a primeira televisión para 

persoas con discapacidade visual severa. 

Este modelo “Smart Vise” de Panasonic, 

dispón de funcións específicas como a guía 

de voz, síntese de voz de alta calidade que 

verbaliza o contido dos principais menús de 

navegación do televisor. 

Co “Smart Vise” as persoas sen resto visual 

funcional poderán coñecer na canle que se atopan, que se emite no mesmo, cal 

é a programación prevista, e ata programar unha grabación desde a EPG (Guía 

Electrónica de Programación). 

Esta gama de televisores aínda non pode ser considerada como completamente 

accesible para as persoas con discapacidade visual, pero supón un avance en 

canto a melloras de accesibilidade. 

Con este proxecto dase un paso moi importante no que se refire á accesibilidade 

da TV Dixital, ao ser a primeira vez que sae ao mercado un televisor con síntese 

de voz incorporada desde a orixe. 

Para levar ha cabo este proxecto contouse co asesoramento da Fundación 

ONCE. 

“Cuerdas”, unha historia sobre discapacidade 
Cuerdas’ foi escollida, nos Premios Goya, como Mellor Curtometraxe de 

animación. 

Dirixida por Pedro Solís, esta curta conta unha historia moi persoal, xa que se 

inspira na discapacidade do seu fillo Nicolás, afectado de nacemento por unha 

parálise cerebral. 

Nicolás inspira ao personaxe principal, un neno que chega a un colexio novo e 

atópase con María, compañeira de colexio. A rutina de María no cole verase 

alterada pola chegada deste neno especial e pronto se converterán en amigos 

inseparables. 

Para ver o trailer de „Cuerdas‟: http://cuerdasshort.com/index.php/trailer  

http://cuerdasshort.com/
http://cuerdasshort.com/index.php/trailer
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Nova Lei Xeral de Dereitos das Persoas con discapacidade 

O Real decreto lexislativo refunde todas as 

regulacións que estaban vixentes en España en 

torno á discapacidade e define, por primeira 

vez, os tipos de discriminación deste colectivo e 

as respectivas sancións. 

A súa publicación no BOE coincide coa 

conmemoración do Día Internacional das 

Persoas con Discapacidade. 

A Lei Xeral de discapacidade, consensuada 

coas principais entidades do sector, actualiza 

as normas seguindo a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas 

con Discapacidade. 

Refunde a Lei de Integración Social de Persoas con Discapacidade (Lismi), a Lei 

de Igualdade de Oportunidades, Non Discriminación e Accesibilidade Universal 

das Persoas con Discapacidade (Liondau) e a lei pola que se establece o réxime 

de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non 

discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. 

A norma inclúe as definicións de todos os tipos de discriminación: directa e 

indirecta, xa contempladas, ás que se engaden a discriminación por asociación e 

acoso, para completar o marco xurídico de prohibición da discriminación en 

calquera das súas manifestacións. 

A Lei establece que existe discriminación por asociación cando unha persoa ou 

grupo é obxecto de trato discriminatorio pola súa relación cunha persoa con 

discapacidade. Por exemplo, si se discrimina a un traballador que é pai dunha 

persoa con discapacidade e solicita un permiso para atendela. 

Define a discriminación por acoso como aquela conduta que pretenda atentar 

contra a dignidade dunha persoa con discapacidade ou crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante ou humillante. 

A nova regulación protexe especialmente a quenes sexan susceptibles de sufrir 

discriminación múltiple pola súa situación de acusada vulnerabilidade, como os 

menores e as mulleres con discapacidade. 

Inclúe a protección das persoas con discapacidade en todos os ámbitos, desde a 

igualdade de oportunidades ata a atención sanitaria, a educación e o emprego. 



O Boletín
 

Páx. 8 www.asociacionamizade.org 

A sordocegueira é unha discapacidade 

única que resulta da combinación de 

dúas discapacidades sensoriais (visual 

e auditiva) que se manifestan en maior 

ou menor grao, provocando dificulta-

des de comunicación únicos e necesi-

dades especiais derivadas da dificulta-

de para percibir de maneira global, 

coñecer e polo tanto interesarse e 

desenvolverse no entorno. 

O colectivo de persoas sordocegas é 

heteroxéneo e máis numeroso do que 

se podería pensar aínda que moi difícil 

de censar debido á propia heteroxenei-

dade e á dispersión xeográfica. 

A situación de toda esta poboación, complícase polo feito de que poden darse 

problemas adicionais que afecten a súa personalidade ou conducta. Tales com-

plicacións reducen aínda máis as súas posibilidades de aproveitar calquera resto 

visual a auditivo. 

En función dunha serie determinada de factores, a poboación de persoas con 

sordocegueira poderíase agrupar da siguiente forma: 

1. As persoas con sordocegueira conxénita e todas aquelas que padecen sordo-

cegueira, antes da adquisición da linguaxe. 

 

2. Persoas con sordocegueira adquirida: 

 

-Aquelas que nacen sordas, e padecen unha perda significativa de visión ou ce-

gueira anos máis tarde, como sucede co síndrome de Usher tipo I. 

 

-As persoas que nacen cegas ou cunha perda significativa de visión cuios proble-

mas de audición manifiestanse con posterioridade. 

 

-As que presentan dificultades significativas na vista e o oído, despois de adquirir 

a linguaxe. 

 

Sordocegueira 

Sordocegueira  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U5uGX0Bpe17v8M&tbnid=B2CBy9SCMT1iFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.once.es%2Fotros%2Fsordoceguera%2FHTML%2Fcapitulo05.htm&ei=Q84MU9I59NnRBdSPgOgH&bvm=bv.61725948,d.d2
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A comunicación cunha persoa con sor-

docegueira require sempre paciencia e 

será máis fácil ou máis difícil en función 

da persoa con quen queremos comuni-

car, de cal sexa o seu sistema de comu-

nicación, e de que o coñezamos e sexa-

mos capaces de utilizalo con maior ou 

menor fluidez. 

Algunhas persoas sordocegas poden 

entendernos coa axuda dun audífono. 

Moitas comunícanse en linguaxe signa-

da, no aire como as persoas sordas se teñen aínda bo resto visual, ou apoiada 

ao tacto cando hai pouco ou ningún resto. 

Outras comunícanse mediante sistemas alfabéticos, que nos resultan máis fáci-

les de aprender, como o dactilolóxico ou a escritura en maiúsculas sobre a palma 

da man. 

Bastantes son capaces de comunicarse a través das tablillas de comunicación 

cando o interlocutor non coñece o seu sistema. 

Por outro lado, a tecnoloxía avanzou moito e cada vez son máis as persoas con 

sordocegueira que a utilizan para comunicarse, especialmente para facelo a dis-

tancia, a través do ordenador portátil ou do móbil coas axudas tiflotécnicas nece-

sarias. 

Non obstante, na maior parte das ocasións é preciso recurrir ao seu sistema de 

comunicación manual. Trátase 

de expresarnos coas nosas 

mans coa velocidade, ilumina-

ción e sistema máis axetados, 

deixando que a persoa con 

sordocegueira coloque as súas 

sobre as nosas, se se trata de 

lingua de signos, ou nos ofreza 

a palma para que poidamos 

deletrear a mensaje ao obxecto 

de que “escoite” o que dicimos 

a través do tacto. 

Sordocegueira 



Sofres a miúdo situacións de discriminación 

porque tes barreiras onde vives?  

Podes contalo nesta páxina: 

www.cermi.es, no apartado 100 denuncias 

100 en Accesibilidade.  

A túa experiencia conta!!!!. 

 

+Info: http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx 
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100 denuncias 100 accesibilidade 

Fundación ONCE presenta unha colección de contos dixitais  

O obxectivo desta iniciativa é a dixitaliza-

ción destes contos, que xa existen en pa-

pel, para que poidan chegar a todos os 

interesados/as, persoas con e sen disca-

pacidade, a través das novas tecnoloxías. 

A colección consta de tres volúmenes con 

dous contos cada un, entre eles, títulos 

como «Amador actor», «Silvina bailarina» ou 

«Rosalía espía», nos que cada persoaxe é 

un neno/a cunha discapacidade que conta 

as súas vivencias a través dunha aventu-

ra.  

A directora de Emprego, Formación e 

Proxectos da Fundación ONCE, Sabina Lobato, presentou esta iniciativa cuxo 

obxectivo é a dixitalización destes contos, que xa existen en papel, para que 

poidan chegar a todos os interesados/as, persoas con e sen discapacidade, a 

través das novas tecnoloxías. 

Cada conto dispón dun pequeno resumo ao inicio onde se explica aos máis pe-

quenos/as en que consisten as distintas discapacidades que aparecen nas lec-

turas. 

+Info:  http://bibliotecainfantil.e-presentaciones.net/  

http://www.cermi.es/
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Albert Llovera Massana, nacido en Ando-

rra.  

Con tan só 17 anos participou nos XIV 

Xogos Olímpicos de Inverno celebrados en 

Saraxevo, figurando así como o atleta 

máis xoven que participou nuns xogos 

Olímpicos.  

Un ano máis tarde, en 1985, mentres 

participaba na Copa de Europa de esquí 

sufre un grave accidente. 

Co seu inusual coraxe, inicia de novo unha carreira deportiva dentro do automo-

vilismo que o levaría aos niveis máis altos dentro do difícil e complexo mundo 

dos rallyes, gañándose con elo o respecto non só dos pilotos rivais se non de 

toda unha afición.  

A súa andaina iniciouse en 1987 gañando o Campionato de Andorra de Quands. 

Os seus entrenamentos exhaustivos comezaron a dar froito en 1989, proclamán-

dose Campión da Copa Peugeot de Rallyes en Andorra. 

En 1991 fixo un cambio radical na súa traxectoria, iniciándose nos circuitos de 

velocidade, conseguindo en 1998 ser campión de Andorra e Cataluña. En 1991, 

1999 e 2000 proclamouse Subcampión de Cataluña de velocidade. 

Nos anos 2001 e 2002 Llovera efectúa un cambio radical na súa carreira depor-

tiva, grazas ao apoio de Fiat, volve as rallyes para disputar o Campionato do 

mundo Júnior da especialidade.  

Actualmente é o único piloto con disca-

pacidade que participa no Campionato 

do Mundo de rallyes competindo con-

tra rivais sen discapacidade. 

A súa forza de vontade e o seu espírito 

de superación permítenlle seguir activo 

como deportista de alto nivel.   

Ademais, tamén traballou coa NASA, 

deseñou dispositivos de adaptación á 

conducción e conta cunha tenda de 

ortopedia. 

Vidas con Capacidade 

Albert Llovera 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xy6o9qwq3WKHkM&tbnid=mWpHUYQg7xG0CM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.latulasport.es%2Findex.php%2Fnacional%2Fespana%2F3468-albert-llovera-prueba-el-punto-s2000.html&ei=


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.hosteleriaaccesible.es/ 

Hostelería Accesible é a web onde se pode 

atopar os mellores establecementos de restau-

ración con toda a información sobre a súa 

aposta gastronómica, prezos, etc. Ademáis de 

ter toda a información relativa ás característi-

cas de accesibilidade de cada local. 

Con ela a Federación Española de Hostelería, 

ONCE e a súa Fundación pretenden poñer a 

disposición do público en xeral a oferta gastro-

nómica coa información precisa para que todo 

o público poida disfrutar dela independente-

mente das súas capacidades físicas, psíquicas 

ou sensoriais. 

 

 

ww.facebook.com/AsociacionAmizade 

Boletín impreso en papel reciclado 
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