
Estamos nunhas datas, o Nadal, nas que proliferan recollidas de ali-

mentos, maratóns televisivos de recadación de fondos destinados a 

cuestións varias, recollidas de xoguetes, etc. 

Adoitan poñerlle o adxectivo “solidario” (maratón solidario,...) pero real-

mente representan a beneficencia, a caridade. Para expoñer a diferen-

za, sirvan unhas palabras de Eduardo Galeano: “A diferenza 

da solidariedade, que é horizontal e se exerce de igual a igual, 

a caridade practícase de arriba cara abaixo, 

humilla a quen a recibe, e xamais altera nin 

un pouquiño as relacións de poder”. 

A solidariedade non ten carácter benéfico, 

nin paternalista, senón que se compón do 

apoio mutuo e o altruísmo; é dicir, procurar 

o ben alleo sen esperar nada a cambio. Can-

do nunha acción solidaria algún inte-

grante ten obxectivos persoais, cando 

o fai para sentirse ben, está actuando 

caritativamente. 

As necesidades que motivan todas 

estas iniciativas navideñas derívase 

directamente dun estado de desigual-

dade; unha situación social que todas 

as persoas coñecen, en maior ou me-

nor medida, debido á crise económica 

dos últimos anos. Non se trata pois 

de mandar un SMS, ou dar unha es-

mola a un indixente; hai que facer 

algo que cambie o estado de cousas, 

que reduza a desigualdade, que pre-

sione ao estado para que garanta os 

dereitos que temos todas as persoas. 

Solidariedade, ou  caridade? 

Contidos: 

 Novas. 

 Información. 

 Poliomelite. 

 Varios 

 Vidas con 
Capacidade. 

O Boletín 
Nº24, Decembro de 2014 



www.asociacionamizade.org 

Novas 

Páx. 2 

O Boletín
 

Novas 

Nesta ocasión non só se organizou unha 

xornada de pesca senón que se ofertou 

tamén a posibilidade de dar un paseo 

pola ría. O 27 de setembro foi o día no 

que tivo lugar esta Xornada, que nova-

mente se celebrou na contorna do pa-

seo próximo ao peirao das Corbaceiras. 

A climatoloxía agradable animou nesta 

ocasión a que preto de 30 persoas se 

achegaran ás Corbaceiras e comparti-

ran unha xornada agradable. 

En canto á pesca como tal, este ano houbo máis éxito en canto ás capturas con 

relación a anos anteriores; ata cinco peixes decidiron morder o anzol, que como 

sempre, foron devoltos ao mar. Reiteramos o agradecemento ás persoas volun-

tarias que colaboraron en todo momento, e que permitiron que todo puidese 

desenvolverse con normalidade.  

E grazas á colaboración do Club Ninauta, tamén existiu a posibilidade de dar un 

paseo pola ría a bordo dun pequeno catamarán adaptado; unha embarcación 

que permite o seu uso a persoas con mobilidade reducida. En dúas viaxes, un 

total de 14 persoas puideron gozar da experiencia de pasar por debaixo de va-

rias pontes e ter unha perspectiva ben diferente da cidade de Pontevedra.  

Esta xornada enmárcase dentro do programa de ocio e tempo libre que Amizade 

desenvolve cada ano e que conta co financiamento do Concello de Pontevedra. 

Este programa cumpre dous obxectivos: por un lado, ofrecer alternativas de ocio 

nas que as persoas con discapacidade poidan ocupar o seu tempo de lecer. E, 

por outro lado, facer ver á sociedade 

que as persoas con discapacidade son 

quen de realizar moitas cousas, dun 

xeito normalizado e integrador, sempre 

que conten coas condicións axeitadas 

(ausencia de barreiras, material adapta-

do,..) 

Como ven sendo habitual, despois da 

pesca e o paseo pola ría celebrouse un-

ha comida na que se compartiron opi-

nións, experiencias e risas.  

Xornada de pesca e paseo pola ría de Pontevedra 
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O día 3 de decembro con motivo do Día Internacional das persoas con discapaci-

dade, Amizade impartirá tres charlas 

na Escola de San Martiño en Salcedo. 

Dirixidas a distintos grupos de idade e 

c o n  t e m á t i c a s  d i f e r e n t e s 

(“Achegándose á discapacidade”, 

“Respecta r  as  d i fe renzas”  e 

“Rompendo barreiras”), Amizade pre-

tende sensibilizar aos máis peque-

nos/as. 

Ese mesmo día pola tarde, terá lugar 

un acto no Teatro Principal, no que se 

visualizará un vídeo coas actividades realizadas neste ano dentro do Proxecto 

Hefesto (participación na carreira Pontenoite 5+5, na I Marcha sobre Rodas e o 

Obradoiro de Performance).  

Animámosvos a asistir e participar!!!!.   

Día Internacional das persoas con discapacidade 

Proxecto de “Atención Psicolóxica” 

Grazas a unha colaboración da Obra Social 

de La Caixa, imos poder levar adiante un 

Proxecto de “Atención Psicolóxica” dirixido ás 

persoas socias que o soliciten. 

O obxectivo xeral do mesmo é mellorar o benestar emocional das persoas bene-

ficiarias do proxecto. Polo que pretende ser un recurso para previr problemas ou 

dificultades da vida derivados da falta de recursos psicolóxicos e habilidades 

para manexar situacións adversas, baseándose no marco da potenciación dos 

recursos psicolóxicos e fortalezas humanas, tan necesario na sociedade presen-

te, xa que as fortalezas e recursos psicolóxicos son características persoais posi-

tivas da nosa personalidade que nos axudan a actuar e organizar o noso com-

portamento; hai evidencias de que estas características axudan a combatir a 

adversidade e superar os problemas de saúde e da vida, actuando como amorti-

guadores do estrés ou eventos adversos.  

Para máis información ou para solicitar o servizo, podedes poñervos en contacto 

coa Asociación. 
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Información 

As aplicacións para teléfonos móbiles e tabletas permiten mellorar as habilida-

des cognitivas, intelectuais e persoais, así como outras destrezas. É por isto que 

cada vez se desenvolven máis propostas e neste artigo destácanse algunhas: 

1.Léelo fácil. A aplicación é unha proposta de FEAPS 

(Confederación Española de Organizacións en favor 

das persoas con discapacidade intelectual ou do 

desenvolvemento) para facilitar a lectura a persoas 

con discapacidade intelectual ou do desenvolve-

mento e quen teñan dificultades para ler. O proxecto 

permitiu deseñar dúas apps para ler libros, enfoca-

das ao ámbito da educación formal e para o tempo 

de ocio.  

2. Palabras especiais. Os pequenos con necesidades educativas especiais dis-

poñen desta app para aprender a recoñecer palabras. Os menores identifican 

os termos e os emparellan cos seus correspondentes debuxos e sons. 

 3. Os meus primeiros signos MINI. Diríxese especialmente 

a nenos/as de 3 a 8 anos e pretende achegar a lingua de 

signos española aos máis pequenos, sexan xordos ou non, co 

fin de descubrir de forma lúdica como se escriben, como se 

signan e como se usan as palabras.  

4. Mazi Mazorco. Esta app contén unha 

guía, fichas informativas e de actividades, así como catro 

actividades interactivas para aprender a preparar unha en-

salada sen glute, coñecer en que consiste o “semáforo de 

alimentos” e aprender unha serie de recomendacións e sím-

bolos. 

5. Números especiais. Esta aplicación está pensada para 

desenvolver habilidades relacionadas coa aprendizaxe 

dos números. Foi ideada para instruir a nenos/as con 

dificultades de aprendizaxe ou discapacidade nas con-

tas, a comparación, a ordenación e a comparación-

selección. 

6. KIMI. É unha aplicación pensada para a promoción de 

hábitos saudables en nenos/as e adolescentes con discapacidade intelectual. 

Kimi é un extraterrestre de Marte que quere aprender as costumes do planeta. 

Aplicacións de interese 
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7. Series 1. É unha aplicación pensada para ne-

nos/as a partir de tres anos e medio para que or-

denen obxectos segundo a súa forma, tamaño e 

cor, entre outras características, ademais de de-

senvolver conceptos matemáticos primarios, como 

o tamaño ou a cantidade. 

 

Aplicacións DANE: 

O Proxecto DANE pretende que pequenos/as e mozos/as con necesidades es-

peciais aprendan os contenidos dun modo diferente. Creado en Arxentina, 

supuxo a creación de distintas aplicacións para mellorar habilidades cognitivas, 

como a memoria, a atención ou a linguaxe. Todas as app teñen diferentes niveis 

de dificultade e están deseñadas para que as empregue calquera usuario/a de 

fala hispana. 

8. Dibugrama. Estimula a construción espacial ao animar 

aos nenos/as a mover a súa posición inicial os obxectos 

que desaparecen da mesma. 

9. Grupolandia. Incita á clasificación de coleccións de 

obxectos, como froitas, xoguetes ou útiles escolares. 

10. Tuli emociones. Potencia a área emocional dos 

nos mediante o recoñecemento de situacións cotidianas. 

11. Sonigrama. Favorece a atención visual e auditiva con 

escenarios e fotografías moi rechamantes. 

12. Burbujo. Este é un xogo de habilidade con imaxes que 

aparecen na pantalla de maneira aleatoria. 

13. Xogamos 

todos. Pensada para nenos/as coa 

síndrome de Down, instrúe na 

aprendizaxe de obxectos. 

14.  Sons da granxa. Estimula a 

área auditiva ao relacionar sons 

cos obxectos que os producen. 
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Información 

Máis de oitenta mulleres xor-

das participaron na II Xornada 

Estatal de Mulleres Xordas 

organizada pola Federación 

de Asociacións de Persoas 

Xordas de Galicia (Faxpg) e a 

Confederación Estatal de Per-

soas Xordas (CNSE) en Santia-

go de Compostela co obxecti-

vo de reclamar unha "saúde 

sen barreiras". 

Así, baixo o lema 'Por unha 

saúde sen barreiras', esta xornada abordou o tema da saúde nas mulleres xor-

das desde un enfoque integral, propoñendo para iso, diferentes ponencias sobre 

perspectiva de xénero, a conciliación da vida laboral e familiar, a violencia de 

xénero, ou a saúde. 

Ademais, para fomentar a participación, tiveron lugar mesas redondas sobre as 

ponencias realizadas ao longo do día, nas que diferentes grupos de mulleres 

debateron e traballaron sobre os temas propostos. 

Deste modo, tal e como destacou a organiza-

ción, o encontro permite observar e analizar 

as realidades sociais que viven as mulleres 

xordas; afianzar o compromiso da CNSE e a 

súa rede asociativa coa igualdade de xénero 

e cos temas que máis preocupan a estas 

mulleres; así como fomentar a igualdade na 

rede asociativa. 

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, 

foi o encarregado de inaugurar esta xornada, na que destacou que unha das 

prioridades do Goberno galego é "avanzar en políticas no ámbito da discapacida-

de" e que, precisamente por iso, "atópase actualmente en debate a Lei de Acce-

sibilidade" de Galicia. 

Tamén explicou que se puxeron en marcha iniciativas para que as persoas con 

discapacidade auditiva poidan contactar cos servizos de emerxencias do 112 e 

acceder á Administración a través do servizo de videointerpretación posto en 

marcha nos rexistros da Xunta. 

Mulleres xordas reclaman unha “saúde sen barreiras” 
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Información 

Parques nacionais deberán contar cun plan de xestión da 

accesibilidade global 

Os parques nacionais españois deberán 

contar cun plan de xestión da accesibili-

dade global, que se incorporará ao plan 

rector de uso e xestión de cada un des-

tes espazos protexidos, segundo unha 

enmenda introducida no proxecto de Lei 

de Parques Nacionais, que acaba de 

aprobar o Congreso dos Diputados e 

que pasa agora ao Senado para conti-

nuar a súa tramitación parlamentaria. 

En virtude desta enmenda, plantexada polo CERMI aos grupos parlamentarios e 

acollida por estes, pasando a formar parte do texto legal, os plans rectores de 

uso e xestión dos parques nacionais conterán, entre outros requirimentos, “unha 

análisise de accesibilidade de todos os elementos destinados a uso público, 

para que poidan ser utilizados por todos os visitantes da forma máis autónoma, 

cómoda e segura posible, independentemente dos seus desempeños funcionais 

e incluidos os productos de apoio que puideran utilizar os visitantes con discapa-

cidade”.  

A tal fin, engade o proxecto de lei enmendado polo Congreso, “incorporaráse ao 

Plan Rector de Uso e Xestión un Plan de Xestión da Accesibilidade Global”. 

Ademais da obrigatoriedade de dispoñer dun plan de xestión a accesibilidade 

global, o proxecto de lei introduciu como consecuencia doutra enmenda suxerida 

polo CERMI unha mención ás persoas con discapacidade, ao mencionalas entre 

os obxectivos dos parques nacionais.  

Segundo o texto aprobado, a declaración dun parque nacional “ten por obxecto 

conservar a integridade dos seus valores naturais e as súas paisaxes e, supedi-

tado a isto, o uso e disfrute social a todas as persoas con independencia das 

súas características individuais (idade, discapacidade, nivel cultural, etc.)…”. 

A xuízo do CERMI, con estes cambios normativos no réxime xurídico dos parques 

nacionais, avánzase na consecución duns espazos naturais protexidos máis in-

clusivos coa diversidade humana. 
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Poliomelite 

Poliomelite 

A enfermidade foi descrita por 

primeira vez polo alemán Jakob 

Heine en 1840. Durante as epide-

mias agudas de polio a principios 

do século XX, definíronse varias 

categorías de poliomielie para 

clasificar a extensión e gravidade 

da enfermidade. Dous patróns 

básicos de infección por polio des-

cribíronse: unha de menor cuan-

tía, que non afectaba ao sistema 

nervioso central (SNC), chamado 

polio abortivo, e a enfermidade 

maior, con parálisise ou non. 

A poliomelite comezou a controlarse en 1949 cando o bacteriólogo John Franklin 

Enders logrou facer crecer os virus en laboratorio dentro de texidos. Baseándose 

nesa técnica o epidemiólogo Jonas Edward Salk desenvolveu unha vacina para 

os tres tipos de poliomelite coñecidos. Tralas probas clínicas pertinentes que 

amosaron que era segura, en 1954 comezouse a inoculación. A vacina Salk, 

como se lle coñece, é inxectable. 

En 1964 autorizouse outra vacina que fora desenvolvida por Albert Bruce Sabin. 

Chamóuselle trivalente porque atacaba aos tres tipos de virus mencionados. A 

diferencia da vacina de Salk ésta administrábase por vía oral, polo que moi rápi-

damente a Sabin sustituiu á Salk. 

En moi pouco tempo houbo campañas masivas de vacinación e como conse-

cuencia de todo isto, o 21 de xuño de 2002, a Organización Mundial da Saúde 

(OMS) declarou á Rexión Europea libre do virus da polio. Esta rexión está forma-

da por 51 países e 850 millóns de habitantes. O último caso, nesta rexión, deu-

se en Turquía en noviembro de 1998. 

A polio xa só está activa en menos de dez países. Isto logrouse grazas á xestión 

que fixo Rotary International, plasmada na súa obra bandeira “poner fin á polio e 

erradicala por completo”, mais precisaranse máis fondos para que realmente se 

consiga erradicar por completo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Heine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Heine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1840
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Franklin_Enders
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Franklin_Enders
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_Edward_Salk
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bruce_Sabin
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_triple_v%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotary_International
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Poliomelite 

A poliomelite é unha enfermidade causada pola infección co poliovirus. O virus 

propágase por: 

 Contacto directo de persoa a persoa. 

 Contacto con moco ou flema infectados do nariz ou da boca. 

 Contacto con feces infectadas. 

O virus entra a través da boca e o nariz, multiplicase na gorxa e no tubo dixestivo 

para logo ser absorbido e diseminarse a través do sangre e o sistema linfático. O 

tempo que pasa desde o momento de resultar infectado co virus ata a aparición 

dos síntomas da enfermidade (incubación) oscila entre 5 e 35 días (un promedio 

de 7 a 14 días). A maioría das persoas non presenta síntomas. 

Os riscos son, entre outros: 

 Falta de vacinación contra a poliomelite. 

 Viaxar a unha área onde se presentara un brote de polio. 

A polio con frecuencia preséntase des-

pois de que alguen viaxa a unha región 

onde houbo un brote da enfermidade. 

Como resultado da campaña de vacina-

ción masiva e global durante os últimos 

20 anos, a polio preséntase só en algúns 

países en África e Asia. 

Hai tres patróns básicos de infección por 

polio: infección subclínica, non paralítica 

e paralítica. A maioría das persoas teñen 

infeccións subclínicas e é posible 

que non teñan síntomas. Os síntomas de infección subclínica son molestia xeral 

ou inquietude (malestar xeral), dor de cabeza, gorxa irritada, febre leve, dor de 

gorxa, vómitos. 

É posible que as personas coa infección de polio subclínica non presenten sínto-

mas ou que sexan leves e duren 72 horas ou menos. 

A poliomelite clínica afecta ao sistema nervioso central (o cerebro e a médula 

espiñal) e divídese nas formas non paralítica e paralítica. Pódese presentar des-

pois da recuperación dunha infección subclínica. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002247.htm
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Empoweryou (Empodérate) 
EMPOWERYOU (Empodérate), é unha aplica-

ción creada polo CERMI e a Fundación Voda-

fone.  

EMPOWERYOU pretende axudar a calquera 

persoa con discapacidade a exercer e afian-

zar o seu poder de decisión sobre si mesma e 

o seu contorno, a modo de entrenador per-

soal virtual de empoderamento.  

A aplicación, accesible e gratuita, está dispo-

ñible para a súa descarga no teléfono móbil, 

nesta dirección: 

https://itunes.apple.com/us/app/empoweryou/id917218016?mt=8  

De momento só pode empregarse en dispositivos que teñan o sistema IOS 

(Iphone). Está feito nun formato sinxelo, por exemplo en fácil lectura ou en lingua 

de signos. 

TUR4all é unha aplicación accesible e gratuita pro-

movida pola Fundación Vodafone España co apoio 

de PREDIF e desenvolvida poa empresa 3G Solucio-

nes Móviles. 

O obxectivo desta aplicación é ofrecer ás persoas 

con discapacidade e ao público en xeral información 

sobre as condicións de accesibilidade de máis de 

1000 establecementos turísticos de distintas tipolo-

xías, de todo o territorio español, aproveitando as 

ventaxas e utilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 

A información foi recollida in situ polos técnicos de accesibilidade de PREDIF de 

acordo cun protocolo de comprobación de accesibilidade específico para esta-

blecementos turísticos. 

Máis información en:  

www.predif.org y www.fundacionvodafone.es 

TUE4all 

https://itunes.apple.com/us/app/empoweryou/id917218016?mt=8
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Amy Purdy, 33 anos, EEUU.  Atleta, 

emprendedora social, bailarina, mo-

delo e actriz. 

Iniciou o snowboard aos 15 anos, 

mais en 1999, cando tiña 19, con-

traeu meninxitis bacteriana. Os mé-

dicos dixeron á súa familia que tiña 

menos do 2% de posibilidades de 

sobrevivir á infección, que a tivo en 

coma durante tres semanas e que 

tamén lle costou o bazo, a audición 

no seu oído esquerdo e os seus riles. 

A súa vida non foi fácil, mais nunca 

deixou que as limitacións a definiran, 

“Cando tes paixón por algo, nada pode 

deterte”.  

Purdy nunca deixou de pensar no snow-

board mais non existían próteses que 

lle permitiran practicalo, así que as 

construíu ela mesma.  

No 2005 foi cofundadora de Adaptive 

Action Sports, unha organización sen 

fin de lucro que se adica a axudar ás persoas con 

discapacidade física que desexan practicar depor-

tes extremos.  

No 2011 conseguiu a medalla de ouro en Nova 

Zelanda nos Xogos de Inverno. E recentemente, 

neste ano 2014, consegue unha medalla de bronce 

en Snowboard xunto cos seus compañeiros, 

acadando que se incluira o snowboarding nos Xo-

gos Paralímpicos de Inverno. 

Ademais, tamén practica skate, ciclismo de monta-

ña e esquí acuático e é a xestora do blog “A través 

dos ollos dunha muller robot”. 

 

Vidas con Capacidade 

Amy Purdy 



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 

Portais de emprego dirixidas a persoas con 

discapacidade: 

https://www.disismore.com/ 

https://www.portalento.es/ 

Servizo de “Mapa Accesible”, para que as per-

soas poidan valorar e localizar un destino ou 

punto de interese accesible, podendo solicitar 

unha ruta descriptiva para chegar a el. 

http://mapaccesible.discapnet.es/ 

 

SÉGUENOS EN FACEBOOK: 

 

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 

OUTRAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 

Colabora: 


