
Unha nova cita electoral presentarásenos o vindeiro mes de maio; unha 

nova oportunadade de manifestar a nosa opinión sobre quen cremos 

que mellor pode dirixir os nosos concellos nos vindeiros catro anos. 

O voto constitúe un exercicio de responsabilidade individual, e de co-

rresponsabilidade colectiva; por iso, convén meditalo, analizar 

as diferentes alternativas e propostas que poida haber e depo-

sitar a nosa confianza naqueles que cremos 

que mellor defenderán a igualdade de opor-

tunidades de todas as persoas. 

É evidente que a clase política ten perdido 

credibilidade nos últimos anos, fundamen-

talmente polos diversos casos de corrupción 

que os teñen salpicado; pero non é menos 

certo que son os que teñen que levar as rendas dos nosos 

concellos, e debemos manifestar cal é a nosa opción preferida. Hai que 

ter en conta que as decisión que vaian a tomar poden condicionar a 

nosa vida dun xeito moi importante. 

Si, cremos que hai que votar. E se algunha persoa non pode exercer o 

seu dereito a voto en igualdade de condicións, debe denunciar; non 

podemos permitir que nos sigan a tratar como cidadáns de segunda 

categoría; o noso voto vale o mesmo que o de calquera persoa. Lamen-

table me parece que as persoas cegas non conten con papeletas en 

braille e non poidan votar con liberdade; non hai excusa posi-

ble. E agardo que as mesas electorais sexan accesibles para 

persoas con mobilidade reducida; non vale o de sacar a furna 

á porta. 

Votemos, e esixamos igualdade. 

Eleccións Municipais 
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O 29 de decembro, as mulleres que participaron ao longo do ano, no Grupo de 

Empoderamento que impulsou a 

Asociación Acadar, volvéronse reunir 

nas nosas instalacións para 

participar dun Obradoiro Musical 

que non tiña outro obxectivo que o 

de continuar reforzando as relacións 

interpersoais, ao tempo que gozar 

dun tempo agradable e de lecer en 

boa compañía. 

Amizade mantén unha reunión cos responsables do Carrefour 

Obradoiro Musical 

Amizade na entrega de premios CCCP 

O pasado 27 de decembro, Amizade participou 

na entrega de premios CCCP que organizou o 

IMD no Pazo da Cultura de Pontevedra. 

No acto presentouse o vídeo Hefesto 2014 e 

avogouse por unha sociedade máis inclusiva pa-

ra todas as persoas, apostando por unhas insta-

lacións deportivas "axeitadas".  

O pasado 14 de xaneiro, 

Amizade mantivo unha 

reunión con responsables 

do centro comercial 

Carrefour, de cara a 

plantexar melloras no 

a c c e s o  a s  s ú a s 

instalacións, así como 

facer fincapé no control 

das prazas reservadas. 

Na mesma, os responsables amosaron unha moi boa disposición en colaborar 

para dar solución ás necesidades coas que se atopan as persoas con 

discapacidade no acceso e utilización das súas instalacións. Neste senso, 

decidiron “adaptar” as cestas da compra para persoas con mobilidade reducida 

e seguir colaborando na busca doutras medidas. 
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O 15 de xaneiro, membros da Xun-

ta Directiva de Amizade reuníronse 

nas nosas instalacións en Monte 

Porreiro, con Jacobo Moreira, can-

didato á alcadía de Pontevedra 

polo Partido Popular. 

Na mesma, Amizade fixo fincapé 

nas necesidades actuais que te-

ñen as persoas con discapacidade no noso Concello. 

Reunión con Jacobo Moreira, candidato á alcaldía de Pontevedra 

Amizade imparte charlas de sensibilización en varias escolas 

Charla-Coloquio con Milagros López Vernet 

O 18 de decembro, o 30 de xaneiro e o 20 de 

febreiro, Amizade estivo nas escolas de 

Cotobade, Campañó e Xeve sensibilizando 

aos máis cativos/as. 

As persoas voluntarias que impartiron as 

charlas, abordaron a discapacidade, 

conceptos como o “deseño universal”, 

estereotipos e prexuízos, entre outras. 

O 5 marzo, ás 16:30 na Casa das Campás Milagros 

López Vernet impartiu unha charla-coloquio sobre 

deporte adaptado e a súa experiencia coa Handbike. 

Milagros é pioneira galega na competición con 

Handbike.  

O ano pasado participou no Campionato de España de 

Ciclismo Adaptado en Ciudad Real, onde se colgou 

dúas medallas de prata: na contrareloxio e na proba  

de fondo. 

Esta incríble hanbiker, natural de Baiona, e que milita 

nas filas do Club Ciclista Oiense falounos das súas 

orixes no deporte e as dificultades coas que se atopa 

para poder practicar o seu deporte. 
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Un dos documentos máis importantes e fundamental para acceder a axudas, 

beneficios laborais, centros de atención a persoas con discapacidade, recursos 

específicos...é o Certificado de Discapacidade (anteriormente chamado 

certificado de minusvalía), polo que ofrecemos información sobre o mesmo, 

agardando sexa de axuda. 

¿Por que existe un certificado de discapacidade? 

Porque as persoas con discapacidade precisan de maior apoio en determinadas 

áreas para participar na sociedade en igualdade de condicións que o resto de 

cidadáns/ás. Por este motivo existe un documento que serve para demostrar 

esta discapacidade ante as distintas institucións e así beneficiarse das axudas 

asociadas ao mesmo. 

¿Como se valora a discapacidade? 

Un equipo de valoración é o 

encargado de pasar unha serie de 

probas. Facendo uso dun baremo, 

que analiza as limitacións na 

a c t i v i d a d e  d e r i v a d a s  d a 

discapacidade física,  mental, 

intelectual ou sensorial, e se chega a 

unha porcentaxe. Cando este supera 

o 25 % súmaselles tamén a 

puntuación dos baremos de 

“Factores sociais complementarios·, 

xa que estes tamén limitan a 

participación na sociedade en igualdade de condicións que o resto de persoas. 

¿Cal é o procedemento para solicitar o certificado? 

1. O procedemento iniciase coa solicitude da persoa interesada, ou ben dos 

seus titores legais, xeralmente por medio dos servizos sociais do concello, en 

concreto as traballadoras sociais son as que mellor poderán orientar neste 

proceso. Tamén se pode solicitar unha revisión, se a persoa que xa posúe un 

certificado considera que o seu estado cambiou e quere ser valorada de novo, 

xa que a porcentaxe inicial non cre que se adecúe á súa situación actual. 

2. O Equipo do Centro de Valoración e Orientación aplica o baremo 

anteriormente mencionado. 

Certificado de Discapacidade 
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3. Os órganos competentes ditarán resolución expresa sobre o grao, así como a 

puntuación obtida. O recoñecemento entenderase producido desde a data de 

solicitude. Se fose necesaria unha revisión posterior (isto soe pasar en menores 

ou en persoas nas que é posible que o seu grao cambie) no documento fixarase 

a mesma. 

4. A acreditación do grao de discapacidade terá validez en toda España. 

5. Se non se estivera de acordo co resultado poderíase interpoñer unha 

reclamación. 

¿Cales son os beneficios máis 

r e l e v a n t e s  d o  c e r t i f i c a d o  d e 

discapacidade? 

EMPREGO: acceso ás medidas de 

fomento do emprego para persoas con 

discapacidade, adaptación do posto de 

traballo, adaptación de probas 

selectivas no acceso ao emprego 

público, xubilación anticipada. 

VIVENDA: acceso á vivenda de 

protección pública. 

SUBVENCIÓNS/AXUDAS/PRESTACIÓNS: axudas de carácter individual para 

tratamentos rehabilitadores, produtos de apoio, adaptacións no fogar,… pensión 

non contributiva (PNC) por invalidez, prestacións económicas e sociais para 

persoas con discapacidade, prestacións familiares, beneficios fiscais. 

FAMILIA: ampliación do periodo de descanso por maternidade (ao ter un fillo/a 

con discapacidade). 

REHABILITACIÓN/TRATAMENTOS: tratamentos rehabilitadores e de apoio, 

recursos e apoios educativos, ingreso en centros. 

ACCESIBILIDADE: tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade 

reducida, bonotaxi, reducións en medios de transporte. 

Ademais algunhas comunidades autónomas e algúns concellos contan con 

outras axudas e servizos específicos para as persoas que dispoñan do 

certificado de discapacidade. 

Pódese atopar máis información sobre o certificado de discapacidade na web do 

Imserso ou ben nos servizos sociais dos concellos. 

http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/grado_discapacidad/index.htm#ancla2
http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/grado_discapacidad/index.htm#ancla2
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Só 1 de cada 4 persoas con discapacidade está ocupada en España 

Fundación ONCE e a súa entidade para o emprego e a formación das persoas 

con discapacidade, FSC Inserta, presentaron o Observatorio sobre discapacidade 

e mercado de traballo en España (Odismet), principal referente para a análise do 

emprego das persoas con discapacidade a nivel estatal, o denominado “Informe 

Cero”, con datos fundamentais sobre indicadores, evolución e tendencias do 

mercado laboral en relación coas persoas con discapacidade. 

Sabina Lobato, directora de Emprego, Formación e 

Proxectos de Fundación ONCE, fixo fincapé na reali-

dade sociolaboral deste sector social, entre as que 

destaca que só unha de cada catro persoas con 

discapacidade está ocupada en España. E outros 

aspectos esenciais como a influencia do nivel for-

mativo e acceso á educación, as condicións labo-

ráis por tipo de contratación, o sector servizos co-

mo maior xacemento de emprego, a importancia 

dos centros especiais de emprego, niveis salariais, 

grao de cumprimento da cuota de reserva, a amea-

za da pobreza laboral nas persoas con discapacida-

de, o impacto das políticas de emprego e a contri-

bución de Fundación ONCE á creación de emprego 

de persoas con discapacidade en España. 

Toda a información que pode consultarse en odismet.es provén de fontes públi-

cas como son o Instituto Nacional de Estadística, o Ministerio de Emprego, Servi-

zo Público de Emprego Estatal e outras. Así, o explicou Eduardo Díaz, represen-

tante de SIIS-Centro de Documentación e Estudios, responsable do traballo de 

campo do novo Observatorio, quen expuso os servizos e a información contidos 

na web, cuxo principal valor é que permite unha gran “interactividade a disposi-

ción de investigadores, profesionais, medios de comunicación e interesados”. 

O presidente da Comisión de Emprego do Cermi, Emilio Sáez, puxo en valor “esta 

gran plataforma que é Odismet, xa que vai a permitir dispoñer de datos áxiles e 

actualizados para respaldar e impulsar plans, proxectos e programas cun maior 

coñecemento e eficacia”. E convidou a axentes sociais, empresarios e adminis-

tracións públicas a aproveitar esta nova ferramenta “porque con datos fiables e 

actualizados e co análise e a reflexión xorden medidas máis eficaces en favor da 

inclusión laboral das persoas con discapacidade”. 

Odismet é unha iniciativa que se enmarca no Programa Por Talento, que se 

desenvolve por FSC Inserta e cofinanciado por Fundación ONCE e o Fondo Social 

Europeo. 



O Boletín
 

Páx. 7 www.asociacionamizade.org 

Información 

Nova axuda fiscal 

8 de marzo: Día Internacional da Muller 

O s / a s  c o n t r i b u í n t e s  c o n 

descendentes ou ascendentes con 

discapacidade, que realicen unha 

actividade por conta propia ou allea 

poderán minorar a cota diferencial do 

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ata 1.200 €.  

Tamén, teñen a opción de solicitar o abono por anticipado desde o 7 de xaneiro, 

por vía electrónica (solicitude modelo 143), telefonicamente no 901 200 345 

(aportando o importe do cadro 415 da declaración de 2013), ou desde o 3 de 

febreiro,  persoalmente na Axencia Tributaria. 

Para máis información, podedes consultar o seguinte enlace:  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/DFN_PD.shtml 

Con motivo do vindeiro 8 de marzo, queremos facer unha pequena homenaxe a 

todas as mulleres, destacando “novos” camiños emprendidos por “grandes 

mulleres”.  

Clara Garrido, primeira letrada 

inv idente no Congreso dos 

Deputados. 

 

Claudia Ramírez, primeira chef en 

cadeira de rodas na Copa do Mundo de Repostería en Lyon. 

O Museo do Prado adapta seis obras para cegos/as  

Por primeira vez o Museo do Prado adapta seis 

obras mestras para que os/as invidentes poidan 

'visualizalas' na exposición 'Hoxe toca o Prado'.  

Mediante o tacto, os visitantes aprecian as diferen-

tes texturas e volumes cos que se crearon estas re-

produccións.  

Velázquez, Goya, Da Vinci, O Greco, Van der Hamen e Correggio son os pintores 

elexidos para esta exhibición de acceso gratuito para os cegos/as. 
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A espiña bífida é unha malformación conxé-

nita na que existe un peche incompleto do 

tubo neural (ao final do primeiro mes de 

vida embrionaria) e posteriormente, o pe-

che incompleto das últimas vértebras. 

A principal causa da espiña bífida é a defi-

cienza de ácido fólico na nai durante os 

meses previos ao embarazo e nos tres me-

ses seguintes, aínda que existe un 5% dos 

casos nos que a causa é descoñecida.  

Basicamente existen dous tipos de espiña bífida: a espiña bífida oculta e a espi-

ña bífida aberta ou quística. 

Na espiña bífida oculta aparece un pequeno defecto ou abertura nunha ou máis 

vértebras. A médula espiñal e os nervios non están alterados. 

A espiña bífida aberta ou quística é o tipo máis grave; a lesión adoita apreciarse 

claramente como un abultamento, en forma de quiste, na zona da espalda afec-

tada. Distínguense varios tipos: 

-Meningocele e lipomeningocele: 

Son as formas menos frecuentes. Unha ou máis vértebras presentan unha aber-

tura da que asoma un quiste cheo de líquido cefalorraquídeo que contén parte 

das meninxes mais non os nervios espiñais. As súas secuelas son menos graves, 

tanto nas funcións motoras como urinarias.  

-Mielomeningocele: 

O mielomeningocele (abreviado MMC), é unha masa quística formada pola mé-

dula espiñal, as meninxes ou as raíces medulares acompañadas dunha fusión 

incompleta dos arcos vertebrais (debido a un trastorno conxénito ou "defecto de 

nacemento"), que se poden localizar en calquera sitio ao longo da columna verte-

bral, no que a columna e a canle medular non se pechan antes do nacemento, o 

cal fai que a médula espiñal e as membranas que a recubren sobresaian polas 

costas do neno. 

É a variante máis grave e máis frecuente. O quiste contén tanto as membranas 

como as raíces nerviosas da médula espiñal e a miúdo a médula en sí. 

Os seus síntomas son parálise total ou parcial das pernas, coa correspondente 

falta de sensibilidade parcial ou total e pode ter perda do control da vexiga ou os 

Espiña Bífida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiste
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
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intestinos. A médula espiñal que está exposta é susceptible a infeccións 

(meninxite).  

Ocasionalmente a médula espiñal e os nervios quedan ao descuberto. É preciso 

pechar quirurxicamente a apertura en canto o bebé naza para evitar unha infec-

ción. 

En xeral, canto máis alta se atope a vértebra ou vértebras afectadas, máis gra-

ves serán as consecuencias. Ditas consecuencias poden incluir: 

-Hidrocefalia: É a acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo (LCR) no cere-

bro. Esta acumulación excesiva ocasiona unha presión potencialmente perxudi-

cial nos texidos do cerebro. 

-Outros trastornos neurolóxicos ligados normalmente á hidrocefalia: Malforma-

ción de Chiari ou de Arnold-Chiari: é unha enfermidade caracterizada polo des-

censo dunha parte do cerebelo e en ocasións de case  a súa totalidade polo bu-

rato occipital maior (Foramen magno), comprimindo así o tronco encefálico, po-

dendo ser acompañado ou non dun aumento de líquido cefalorraquídeo dentro 

do cráneo (hidrocefalia).  

-Siringomielia: Formación ou acumulación de LCR dentro do cordón medular. 

-Dificultades de visualización, memoria, concentración. 

-Alteracións do aparato locomotor: Debilidade muscular ou parálise, deformida-

des e diminución ou perda da sensibilidade por debaixo da lesión. 

-Trastornos do sistema xenito-urinario: Alteracións do control urinario e intestinal 

que poden dar lugar a unha incontinencia vesical e/ou fecal ou polo contrario 

unha retención dun ou ambos tipos. Son frecuentes as infeccións urinarias por 

un deficiente baleiramento vesical, polo que deben recurrir en moitos casos a 

sondaxe vesical intermitente. 

Outras secuelas físicas que poden darse, son criptorquidia (testículos mal des-

cendidos), obesidade, alerxia a materiais de látex, entre outras. 

A prevención dos defectos do tubo neural é moi doado nos 

embarazos planeados. Tres de cada catro malformacións 

conxénitas do tubo neural poderían evitarse se a nai toma un 

suplemento de ácido fólico desde 3 a 6 meses antes de produ-

cirse o embarazo e durante os tres primeiros meses do mes-

mo, xa que é o momento no que o tubo neural se forma. Todas as mulleres que 

desexen quedar embarazadas deberían tomar un suplemento de 0,4 mg de áci-

do fólico ao día e ata 4 mg/día aquelas con especial risco de ter un fillo con de-

fecto do tubo neural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocefalia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Malformaci%C3%B3n_de_Arnold-Chiari
http://es.wikipedia.org/wiki/Malformaci%C3%B3n_de_Arnold-Chiari
http://es.wikipedia.org/wiki/Malformaci%C3%B3n_de_Arnold-Chiari
http://es.wikipedia.org/wiki/Siringomielia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Incontinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sondaje_Intermitente
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Deportes 
A historia do movemento paralímpico remóntase 

ao ano 1888, no que xurdiron en Berlín os primei-

ros clubs deportivos para persoas xordas. Poste-

riormente, trala Segunda Guerra Mundial, o move-

mento paralímpico comezou a desenvolverse ple-

namente. O obxectivo que se marcou pasaba por 

atender o gran número de veteranos da guerra e 

civís que foron feridos durante o conflito bélico. 

En 1944, a petición do goberno de Reino Unido, o doutor Ludwig Guttmann abriu 

un centro para pacientes con lesións de médula no hospital de Stoke Mandeville. 

Alí, o que nun principio foron deportes de rehabilitación evolucionaron e pasaron 

a ter un ánimo máis recreativo para posteriormente, converterse  en prácticas 

competitivas. O 29 de xullo de 1948, día da ceremonia inagural dos xogos 

Olimpìcos de Londres, Guttmann organizou a primeira competición para atletas 

en cadeira de rodas, que bautizou co nome de xogos de Stoke Mandeville. Parti-

ciparon 16 militares que competiron na modalidade de tiro con arco. Máis tarde, 

no ano 1952, antigos militares holandeses uníronse ao movemento paraolímpico 

que se fundou ”Xogos Internacionais de Stoke Mandeville”. 

Estes xogos foron o embrión dos xogos paralímpicos que tiveron lugar por primei-

ra vez en 1960 en Roma, Italia e participaron 400 atletas de 23 países. Desde 

entón realízase cada catro anos sen interrupcións: Tokío 1964, Tel-Aviv 1968, 

Heidelberg 1972, Toronto 1976, Amhem  1980, Nova York 1984 e Seúl  1988. 

Por outro lado, no ano 1976 celebráronse os primeiros xogos paralímpicos de 

inverno en Suecia. Ao igual que os  xogos de verán, teñen lugar cada catro anos: 

Innsbruck 1988, Albertville1992,Lillehammer 1994, Nagano1998, Salt like city 

2002, Turín 2006, Vancouver 2010 e Sochi 2014. Os próximos celebraranse no 

ano 2018 na cidade de Pyeongchang , Corea do Sur. 

A partir dos xogos olímpicos de Seúl 1988 e dos xogos olímpicos de Albertville 

1992, os xogos paralímpicos de verán e inverno tiveron lugar no mesmo empra-

zamento que os xogos olímpicos como consecuencia do acordo acadado entre o 

comité paralímpico internacional e o comité olímpico internacional. 

Foi o 22 de Setembro de 1989 cando se fundou oficialmente en Dusseldorf, Ale-

mania, o Comité Paralimpico Internacional como unha organización sen ánimo 

de lucro. A súa primeira acción de relevancia foi a organización dos xogos para-

límpicos de Barcelona. Desde entón organizou os xogos de Atlanta 1996, Sidney 

2000, Atenas 2004, Beijin 2008 e Londres 2012. A próxima edición terá lugar 

en Río de Janeiro, no 2016.    
Por Daniel Vila Castro 
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Nicholas James Vujicic (04/12/1982, Melbourne-Victoria) 

é un orador motivacional e director de Life Without Limbs, 

unha organización para persoas con discapacidade física. 

É especialmente coñecido por ser o protagonista da curta-

metraxe "O circo das bolboretas". 

Vujicic é tamén un destacado conferencista que viaxou ao 

redor do mundo contando a súa experiencia de vida e ins-

pirando a miles de persoas con mensaxes de motivación e 

superación.  

Naceu coa síndrome de 

tetramelia, a cal se caracteriza pola carencia 

das extremidades. Polo que Nick naceu sen 

brazos nin pernas, soamente ten unha peque-

na formación ou meromelia no lado inferior 

esquerdo. 

Durante a súa idade escolar, o estado de Vic-

toria prohibiu que el asistira a unha escola 

ordinaria, como calquera outro alumno, debido 

á súa discapacidade física.  

Tempo despois, as leis do estado australiano cambiaron e Vuijic converteuse nun 

dos primeiros estudiantes con discapacidade en integrarse na escola ordinaria. 

Ao ser molestado polos seus compañeiros na escola, tivo depresión durante a 

súa infancia, incluso tentou suicidarse con 10 anos. Nick gradouose con 21 

anos, especializándose en Contabilidade e Planificación Financieira.  

Comezou as súas viaxes como orador motivacional, enfocándose nos temas que 

a xuventude de hoxe en día debe enfrentar coma o medo, o rexeitamento, a de-

presión, o sufrimento... Aínda que tamén dá charlas para o sector corporativo. 

Aos 25 anos, Nick quixo ser economicamente inde-

pendente e desexou promocionar as súas palabras 

mediante o programa de Oprah Winfrey. O seu primei-

ro libro, que completou a finais do 2009, titulouse “No 

Arms, No Legs, No Worries!” (¡Sen brazos, Sen Pernas, 

Sen Preocupacións!). 

En 2012, contraeu matrimonio con Kanae Miyahara e 

o primeiro fillo do matrimonio naceu en 2013. 

Vidas con Capacidade 

Nick Vujicic 

http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Orador
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/El_circo_de_las_mariposas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencista


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.culturaaccesible.es/  

É unha web con “·axenda cultural accesible” 

para persoas con discapacidade auditiva e 

visual. 

Cine, teatro, museos, así como outros eventos, 

son algunhas das opcións. 

http://es.handiway.com/ 

“Handiway” é a mellor oferta de diversión in-

clusiva”. Actividades de ocio, saúde, viaxes e 

escapadas, son algunas das ofertas que se 

presentan nesta web. Non deixedes de visita-

la... 

 

 

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 
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