
Na declaración da renda todas as persoas temos que contribuír e apor-

tar o que nos corresponde para que o Estado poida financiar os servizos 

públicos que presta á poboación. 

Pero é o Estado o que decide como distribúe eses cartos, a que ámbito 

asigna máis recursos, ou que dereito público recurta. 

Na declaración da renda non podemos manifestar o noso 

desexo de que os nosos impostos se desti-

nen a un ou a outro fin; iso, en certa medi-

da, intentamos facelo nas eleccións. 

En xeral é asi, pero hai un aspecto no que a 

cidadanía si pode decidir, e que supón o 

0,7% dos impostos de cada quen. 

Se na declaración da renda marcamos cun X o cadro denomi-

nado “Fins Sociais”, estamos dicíndolle ao goberno que esa porcentaxe 

dos nosos impostos ten que destinala a pro-

gramas socias que realizan as ONG. 

Hai que ter en conta que se decidimos non 

marcala, estamos deixando que o Estado de-

cida que fai cos nosos impostos, tomando unha actitude pasiva. 

Debemos decidir que facer cos nosos impostos, polo menos co 0,7% 

deles, tendo en conta ademais que o feito de marcar “Fins Sociais” non 

implica ningún custe engadido para quen o fai. 

E se isto chega tarde porque 

xa fixeches a declaración, 

non te esquezas de marcala 

o ano que ven! 

X Solidaria 
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Novas 

O sábado 26 de abril celebrouse a 

XXI Asemblea Xeral de Amizade. Nes-

ta ocasión, tivo lugar na Casa de 

cultura de Lérez, ás 11:30h, asistin-

do un total de 21 persoas socias. 

Nela, a Xunta Directiva deu conta do 

acontecido durante o ano 2013; 

presentou a memoria das activida-

des e obradoiros desenvolvidos ao 

longo de todo o ano e fixo unha descrición do informe económico; é dicir, de on-

de se conseguiron os cartos (administracións públicas, empresas privadas, cotas 

de socias,...) e onde se investiron (monitores, materiais, saídas de ocio,...). 

Tamén se comentou a proposta de activi-

dades a desenvolver durante o ano 2014, 

xunto co orzamento que se estima que 

sería necesario para pódelas levar a cabo. 

Tanto o informe de Xestión do ano 2013 

(que incluíu o económico e o de activida-

des) como o Programa de actividades do 

ano 2014 foron aprobados por unanimida-

de de todos os socios e socias presentes. 

Na orde do día tamén se incluíu un punto sobre a renovación da composición da 

Xunta Directiva, da que saiu Joaquín Pesqueira e entraron tres novas persoas: 

Jorge Esperón, Teresa Ballesteros e Sergio Oubiña.   

Para finalizar a asemblea proxectouse o 

vídeo que se realizara como conmemora-

ción dos 25 anos da asociación e a conti-

nuación tivo lugar un pequeno concerto de 

música tradicional a cargo da Asociación de 

gaiteiros Rías Baixas. 

E despois de todo isto, púidose gozar dun 

xantar en boa compañía.  

XXI Asemblea Xeral de Amizade 
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O pasado 28 de marzo, participantes do Obra-

doiro de Ocio Inclusivo (que se desenvolve os 

venres en horario de 17:30 a 20:30), visitaron 

o Salón do Libro na súa XV edición. 

Durante as tres semanas nas que permaneceu 

aberto, houbo máis de 135 propostas de activi-

dades como contacontos, espectáculos, obra-

doiros, presentacións, exposicións e 

concertos, baixo o lema “Cociñando 

Contos”. 

E o pasado 16 de maio visitaron o 

Centro de Interpretación das Torres 

Arcebispais , que permitiu aos asis-

tentes achegarse a un dos monumen-

tos emblemáticos da historia de Pon-

tevedra, xunto coa ponte medieval e 

a igrexa de Santa Maria a Maior. 

Participantes do Obradoiro de Ocio visitan o Salón do Libro e o CITA 

Vindeiras Saídas de Ocio 

En principio están previstas as seguintes saídas (suxeitas a cambios por cues-

tións metereolóxicas ou outros imprevistos): 

21 de Xuño: Xornada de Confraternización no Grove (con ruta guiada en catama-

rán pola Ría de Arousa, con parada en plataforma de cultivos de mexilón e ostra, 

visión dos fondos mariños e degustación a bordo de mexilóns). 

5 de Xullo: Xornada de Confraternización en Montalvo. 

13 de Setembro: Xornada de Pesca. 

Xa está aberto o prazo para anotarse ás distintas actividades. 

+Info e/ou inscricións: No teléfono 986 84 52 50 ou no mail: 

 amizade@asociacionamizade.org 
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Novas 

Amizade renova o convenio con Termas de Cuntis 

Amizade ven de renovar o convenio con Termas de 

Cuntis. Grazas a esta colaboración, os socios/as 

poderán beneficiarse dun desconto do 15 % no 

espazo lúdico termal “Acquaform”. 

Grupo empoderamento de Mulleres 

Impulsado pola Asociación 

Acadar e dirixido a mulleres con 

discapacidade física. O principal 

obxectivo do grupo é mellorar a 

autoestima das persoas partici-

pantes.  

Dende Amizade ofreceuse infor-

mación ás mulleres socias sobre 

a creación e funcionamento do 

grupo. Ademais, facilitamos un 

espazo no centro á psicóloga 

para que realizase as entrevistas 

coas persoas participantes do 

mesmo.  

Actualmente, participan na 

actividade 8 persoas socias . 

Alumnos/as do IES Xunqueira visitan Amizade 

O pasado 26 de maio, alumnos/as do Ciclo 

de Atención Socio-Sanitaria do IES Xunqueira 

visitaron as nosas instalacións. 

Coñeceron de primeira man que actividades 

e servizos ofrecemos, así como a misión e 

obxectivos da Asociación. 

Tamén aproveitaron a oportunidade para 

coñecer o funcionamento do Centro de Día. 
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Novas 

Este ano, novamente xunto co Concello de Pontevedra e outras entidades do 

ámbito da discapacidade, volve haber Proxecto Hefesto. 

O ano pasado o programa abrangueu tres actividades, que foron “O mundo do 

son”, “Breakdance” e “Cultura Moteira”. 

Para este ano está previsto participar na carreira popular Pontenoite 5+5 que 

será o vindeiro 14 de xuño e na Marcha sobre Rodas o 6 de xullo en Pontevedra. 

Entre outubro e novembro, está previsto un Obradoiro de Dance Latino. 

Hefesto 2014 

Xornada de fomento do deporte adaptado: Handbikes 

Solicitamos á Fundación Maria José Jove 3 bicicletas adap-

tadas co obxecto de fomentar o deporte adaptado entre as 

persoas con discapacidade.  

É por isto, que quedades todos/as convidados/as a proba-

las o vindeiro 12 de xuño en horario de 17:30 a 20:30 na 

Alameda de Pontevedra. O único requisito é inscribirse previamente no mail: 

amizade@asociacionamizade.org, ou ben no teléfono 986 84 52 50. 

Muller e Discapacidade 

Tradicionalmente, a sociedade afastou, illou e non deu valor ás 

mulleres con discapacidade, e a pesar dos avances obtidos nes-

tes últimos anos, esta discriminación é un problema grave. 

Ao contrario do que pasa con outros grupos vulnerables e que 

sofren discriminación, as mulleres con discapacidade carecen 

polo xeral de recursos ou dispositivos legais eficaces para eliminar e correxir di-

tas condutas discriminatoras. 

As mulleres con discapacidade soportan aínda maís a persistencia dos prexuí-

zos, estereotipos e ideas recibidas xeralizadas que distorsionan a imaxe social e 

a percepción deste grupo. 

“Mujeres+discapacidad” é unha comunidade que loita pola plena inclusión das 

mulleres con discapacidade, porque poden e deben participar na sociedade, po-

den e deben ser mulleres plenas, traballadoras e preparadas para vivir. 

https://www.facebook.com/mujeres.discapacidad/ 

http://www.mujeresdiscapacidad.es/ 

https://www.facebook.com/mujeres.discapacidad/
http://www.mujeresdiscapacidad.es/
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Información 

O Valedor do Pobo esixe adaptar os barcos ás Illas Cíes e o peirao 

O Valedor do Pobo urxe á Consellería de 

Traballo e Benestar a resolver a falta de 

adaptac ión para  persoas  con 

mobilidade reducida tanto dos barcos 

que cubren a ruta a Cíes, como do 

peirao das illas, así como outras 

condicións de mobilidade do Parque 

Nacional Illas Atlánticas. 

O Valedor iniciou o expediente a raíz 

dunha denuncia de AEM (Asociación 

Galega contra as Enfermidades Neuromusculares) por un socio da entidade, que 

“tivo que pasar a humillación de acceder ao barco de xeonllos xa que existía un 

desnivel dende o embarcadeiro”.  

Pese a todo, a recomendación do valedor do Pobo segue pendente de resposta 

da Consellería de Traballo. 

Veciños/as de Domaio conseguen unha ruta de buses adaptados a Vigo 

O colectivo veciñal O Monte Faro, de Domaio, acadou o compromiso da compa-

ñía de autobuses Monbus para que varias rutas fixas cada semana se realicen 

con autobuses de plataforma baixa e adaptados ás persoas con discapacidade. 

Esta asociación remitira un escrito á compañía que ten a concesión para as via-

xes de transporte colectivo por estrada entre o centro de Cangas e Vigo, xa que 

ningún dos vehículos que empregaba a empresa nesa ruta estaban adaptados 

nin eran accesibles para persoas 

con mobilidade reducida, limitando 

así aos veciños/as de Domaio as 

posibilidades de acudir a Vigo a rea-

lizar distintas xestións e/ou recibir 

atención médica. 

Agora, estes vecinos/as dan un paso 

máis e solicitan melloras na accesi-

bilidade, concretamente nas beira-

rrúas da parroquia, procurando ga-

rantizar deste xeito, a independencia 

das persoas con mobilidade reduci-

da. 
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Información 

Barreiras no deporte adaptado 

A integración no deporte conta con grandes 

barreiras que derribar. É o caso de Mila 

López, que reclama poder participar nas 

carreiras populares de atletismo coa súa 

handbike (bicicleta adaptada). 

Gastouse 5.000 € do seu peto nesa 

handbike e desexa competir coma a que 

máis. 

“Cazado” usando una praza reservada para ir a traballar 
A Policía Local de Pontevedra multou a 

un veciño de Poio por aparcar en reitera-

das ocasións nunha praza reservada a 

persoas con mobilidade reducida na rúa 

Eduardo Pondal. 

Os axentes tiveron que realizar un segue-

mento ao condutor, pois contaba cunha 

tarxeta que lle permitía aparcar pero que 

pertencía a un membro da súa familia. 

Desta forma púidose comprobar que o individuo acudía a traballar diariamente 

como único ocupante do coche, un Nissan Qashqai, e se non atopaba sitio preto 

do seu posto de traballo, estacionaba nunha das prazas reservadas situadas á 

altura do número 66 da citada rúa. 

Unha vez acreditada a infracción, a Policía Local abriu un expediente sanciona-

dor e procedeu a retirar o vehículo a través do guindastre municipal, o que fai un 

total de 315 euros de sanción (200 de multa e 115 por retirar o coche do depó-

sito municipal). 

Ademais os axentes dirixíronse ao posto de traballo do condutor, a escasos me-

tros da praza de aparcadoiro en cuestión, para notificarlle que fora denunciado e 

que se lle requisaba a tarxeta de estacionamento. 

Aínda que segundo a Policía Municipal en Pontevedra se respectan habitualmen-

te as prazas reservadas a persoas con mobilidade reducida, durante 2013 de-

nunciaron 385 casos, dos cales 159 levaron consigo tamén a retirada do auto-

móbil por parte do guindastre. 
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Opinión 

Pernacultura, biodinámica. 

Permacultura, biodinámica, son técnicas que promo-

ven o cultivo con técnicas tradicionais e respectuosas 

co medio ambiente. Esta metodoloxía permite xene-

rar un circuito de desenvolvemento sostible, sempre 

en prol da biodiversidade, tanto para a preparación e 

cultivo da terra, recolección, almacenaxe e control da 

calidade das froitas e verduras, como nos modos de 

comercialización destas, favorecendo a estacionali-

dade e o mercado local, conceptos enmarcados na 

filosofía do consumo responsable. 

Estas técnicas que antano rexían a forma de cultivo dos nosos avós están incor-

porándose tamén na chamada agricultura urbana, xa que moitas delas conciben 

o cultivo a través do sistema de bancales. Estes poden levantarse tanto sobre o 

terreo dunha finca de cultivo, como en altura.  

A posibilidade de realizar bancales en altura que serán logo tratados coas mes-

mas sustancias orgánicas que tiramos no noso día a día para o seu abono, rega-

do coa auga que descartamos do lavado doutros alimentos, por exemplo e res-

guardadas de plagas con misturas sinxelas de xabón branco ou similares, permi-

ten á súa vez achegar o cultivo a persoas con mobilidade reducida. 

Experiencias xa realizadas demostran que resultan ser actividades terapéuticas 

para todas as persoas.  

En Galicia existen moitos emprendementos ao respecto, a rede de sementes 

galega, mercados de consumo responsable organizados por distintos colectivos, 

o mercado do alimento labrego de Teo e moitos máis que só precisaron das ga-

ñas de iniciarse nunha maneira de facer. Só é animarse e os beneficios vense 

logo na nosa mesa. 

Para quen teña máis interese no tema, recomendamos o libro “Guía práctica 

ilustrada para o horticultor autosuficiente” de John Seymour, onde explica algun-

has das posibilidades deste sistema dunha forma moi dáctica. 

Por Maga 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/john-seymour/40094
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A parálise cerebral describe un grupo de trastornos do desenvolvemento psico-

motor, permanente e non progresivo, causada por unha lesión no cerebro produ-

cida durante a xestación, o parto ou durante os tres primeiros anos de vida. 

As desordes psicomotrices da parálise cerebral están, a miúdo, acompañados de 

problemas sensitivos, cognitivos, de comu-

nicación e percepción, e nalgunhas oca-

sións, de trastornos do comportamento. 

A parálise cerebral en sete puntos básicos: 

 A parálise cerebral é unha desorde 

permanente, o que implica que a le-

sión neurolóxica é irreversible e persis-

te ao longo de toda a vida. 

 Dita lesión non cambia, é inmutable. O dano neurolóxico non aumenta nin 

diminúe aínda que as consecuencias poden cambiar cara a mellora ou o 

empeoramento. 

 A alteración do sistema neuromotor incide en aspectos físicos como a postu-

ra ou o movemento. 

 A lesión non é dexenerativa, isto é, nin aumenta nin diminúe. 

 A lesión prodúcese antes de que o desenvolvemento e crecemento do cere-

bro concluiran. Pode ocurrir durante a xestación, o parto ou os tres primeiros 

anos de vida dun neno.  

 A lesión tamén pode afectar a outras funcións como a atención, a percep-

ción, a memoria, a linguaxe e o razonamento. O número de funcións dana-

das depende, por un lado, do lugar, tipo, localización, amplitude e disfunción 

da lesión neurolóxica, e por outro, polo momento en que se produce o dano 

(nivel de maduración do encéfalo). 

 Ademais, a lesión interfire no desenvolvemento do Sistema Nervioso Central. 

Unha vez producido o dano este repercute no proceso madurativo do cere-

bro e, polo tanto, no desenvolvemento da persoa. 
 

O grao no que esta discapacidade afecta a cada persoa é diferente; así podemos 

encontrarnos con persoas que conviven cunha parálise cerebral que resulta ape-

nas perceptible, desenvolvendo unha vida totalmente normal, fronte a outras 

que necesitan do apoio de terceiras persoas para realizar as tarefas máis bási-

cas da súa vida diaria.  

Parálise Cerebral 

Parálise Cerebral 



A aplicación móvil EsAccesible App é un 

Proxecto social que permite indicar e con-

sultar o grao de accesibilidade física do 

entorno nun mapa colaborativo, como 

referencia principalmente para persoas 

con mobilidade reducida. 

O creador deste Proxecto é o emprendedor con discapacidade, Juanjo Bilbao, 

webmaster e community manager logroñes, que soñou sempre cunha aplicación 

para móviles coa que definir e compartir a accesibilidade física de diferentes 

lugares, xa foran bares, restaurantes, etc…, e así compartir con outras persoas a 

accesibilidade do seu entorno. 

Está dispoñible de forma gratuita tanto para móbiles como para tablets e conta 

con máis de 3.300 lugares testeados e validados en España, Latinoamérica e 

Europa.  

+ Info: http://periodico.laciudadaccesible.com/tecnologia/item/5115-comparte-

la-accesibilidad-en-el-entorno 
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Enlaces e Información de Interese 

Comparte a accesibilidade no teu entorno 

Primeira película accesible para cegos/as 

A película hispano-arxentina ‘Inevitable’, do director Jorge Algora, que se estreou 

o pasado 11 de abril, conta con audiodescripción para persoas cegas, a través 

da aplicación AudescMobile. 

Deste xeito, “Inevitable” convértese na primeira película de estreo dispoñible a 

través desta plataforma en calquera cine onde se proxecte, sendo polo tanto, un 

paso máis na utilización desta ferramenta de accesibilidade. 

Un vigués conseguiu reunir 20.000 sinaturas para a posta en marcha dunha 

unidade de lesionados medulares no novo hospital de Vigo. A iniciativa naceu 

motivada polo feito de que na actualidade só hai un servizo así en Galicia, sito 

en A Coruña, o que obriga ás persoas con lesión medular a trasladarse ata alí, 

asumindo os consecuentes custos de desprazamento. 

Semella que esta iniciativa xa tivo resultado, xa que nas vindeiras 

semanas debaterase sobre esta cuestión no parlamento galego. 

Pola creación dunha unidade de lesionados medulares en Vigo 
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Belén García Bellón, unha moza de 

veintiséis anos con parálise cere-

bral infantil, mudou a súa vida e 

personalidade tras presentar o 

programa 'Mar de sentimentos', en 

Radio Vallekas, en Madrid.  

“Mar de sentimientos' analiza os 

sentimentos desde a literatura, a 

música e os testemuños dos oín-

tes. O programa parte do concepto 

de "Ecoloxía Emocional", que des-

cribe a arte de xestionar as nosas 

emocións de tal forma que a súa 

enerxía se dirixa á nosa mellora persoal, ao aumento da calidade das nosas rela-

cións persoais e ao maior e mellor coidado do noso mundo. 

Belén recoñece que "foi moi complicado sacar o proxecto adiante" porque para 

recibir formación radiofónica tivo que aprender a trasladarse en autobús sen a 

axuda de ninguén. "As gañas de vivir e a ilusión axudáronme a plantarlle cara a 

todo", sinala. 

Belén García admite que este programa foi posible grazas a súa dedicación e ao 

produtor do espazo, Marciano Bakman, que despois de escoitala decidiu apostar 

polo proxecto. 

Para estes dous creadores de “Mar 

de sentimentos”, a xente sofre de 

“discapacidade emocional” pois non 

exterioriza os seus sentimentos por 

medo, e por iso precisa dunha tera-

pia como a que ofrece o programa, e 

dun exemplo como o de Belén ao 

outro lado do micro. 

Abrumada pola novidade que supón 

que unha moza con parálise cerebral 

presente un programa de radio, a 

locutora afirma que non lle importa que se fixen niso “se serve para que outras 

persoas con medos saian adiante apesares de todo”. 

Vidas con Capacidade 

Belén García Bellón 



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 

Programa de Vacacións 2014 de COCEMFE: 

Dirixido a persoas que acrediten un grao de 

discapacidade física ou orgánica igual ou su-

perior ao 33%, tendo prioridade aqueles/as 

que superen o 50 %. 

O programa inclúe praias, illas, termalismo, 

turismo de interior, natureza e multiaventura. 

Para + Info: http://www.cocemfe.es/

v a c a c i o n e s / p d f / p r o g r a m a _ 2 0 1 4 /

FOLLETO_PROGRAMA_VACACIONES_2014.pdf 

 


