
O certo é que as diferentes candidaturas que se presentaban aos nosos 

concellos obtiveron resultados dispares; e unhas están contentas, e 

outras non tanto. 

Nós non imos a falar de se gañaron uns ou outros; nós instamos ás no-

vas corporacións a que se poñan a traballar canto antes 

para favorecer a igualdade real de todas as persoas; e 

queda moito por facer. 

Hai concellos nos que se fixeron cousas 

en accesibilidade, por exemplo, pero nos  

que as persoas con mobilidade reducida 

aínda non poden ir por moitas rúas, ou 

entrar nas mayoría das tendas, ou utili-

zar uns baños adaptados. Algo que si pode facer a mayoría 

da poboación: e logo, por que algunas persoas non?; por 

que se lles “castiga”?; de que son “culpables”? 

E no acceso a vivendas sociais, a prestacións básicas, ao ensino, ao 

ocio e á cultura,…?; nestas e noutras moitas cuestións tamén segue 

existindo discriminación. 

Algunhas corporacións municipais serán semellantes ás que había, e 

outras serán ben diferentes, 

pero a todas elas lle temos que 

esixir máis compromiso, máis 

traballo, e máis resultados. 

A ver se todas as promesas da 

campaña electoral se converten 

en realidade. Estaremos aten-

tos/as. 

Resaca postelectoral 
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Novas 

Nos procesos de eleccións municipais Amizade sempre intenta trasladar a súa 

visión da sociedade ás diferentes candidaturas, ás veces de forma directa 

mediante o envío de diversa documentación e outras veces dando resposta ás 

demandas de reunións que nos chegan dos diferentes grupos políticos.  

Deste xeito, co candidato do PSOE á 

alcaldía de Pontevedra participouse nun 

encontro con outras entidades para falar 

de posibles políticas sociais a poñer en 

marcha, o 11 de marzo.  

O mesmo candidato, Tino Fernández, 

acompañado nesta ocasión por varios 

membros da lista electoral e do 

secretario xeral do PSDG (José Ramón 

Gómez Besteiro) acudiron o día 7 de 

maio a coñecer ás instalacións de Monte Porreiro 

e a escoitar as nosas demandas. Neste día 

tamén nos acompañou o presidente de COGAMI, 

Anxo Queiruga. 

A outra reunión que se mantivo nesta liña foi con 

Herminia Dios, de Marea Pontevedra, que o 6 de 

maio acudiu ás nosas oficinas e igualmente pui-

do coñecer a nosa postura en diferentes cuestión 

que afecta ás persoas con discapacidade.  

Xuntanzas de precampaña 

Recadación de fondos para os nosos proxectos 

Como sabedes, Amizade está continuamente en “campaña” para a recadación 

de fondos para os nosos proxectos, algo imprescindible para o desenvolvemento 

da activade que levamos a cabo. No que levamos de ano confirmaron a súa 

colaboración (co noso agradecemento): 
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Actualmente están en marcha as seguintes actividades: 

-Obradoiro Prelaboral de Habilidades Manuais. Os mar-

tes e xoves de 17:30 a 20:00. 

-Obradoiro de Ocio Inclusivo. Venres de 17:30 a 20:30. 

-Actividades de sensiblización social e política. 

Tamén os seguintes servizos: 

-Información e Asesoramento. De luns a venres de 09:00 a 15:00. 

-Aula libre de novas tecnoloxías: Luns e Venres de 09:00 a 10:00, Martes, Mér-

cores e Xoves de 09:00 a 11:30. 

-Fisioterapia. A determinar con cada persoa, horarios/días. 

-Logopedia. Luns de 16:00 a 17:30. 

Ademais, colaboramos co Centro de Día para persoas con discapacidade física e 

o Servizo de Intermediación Laboral (SIL) de COGAMI, entre outras. 

Actividades/Servizos que actualmente prestamos 

Próximas saídas de Ocio 

Sempre suxeitas a cambios por cuestións 

metereolóxicas e outras, previsiblemente: 

31 de Maio: Roteiro sobre Rodas pola Senda 

do Río Lérez.  

21  de Xuño: Ruta “Coñece a túa provincia”. 

28 de Xuño: Roteiro sobre Rodas polo río 

Gafos. 

22 de Agosto: Xornada confraternización en 

Montalvo. 

12 de Setembro: Xornada de Pesca e paseo pola ría de Pontevedra. 

19 de Setembro: Roteiro sobre Rodas polas praias de Marín. 

3 de Outubro: Casa do Home e Acuario (A Coruña). 
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Información 

O sábado día 25 de abril de 2015 celebrouse 

a XXII Asemblea Xeral da asociación Amizade, 

no Pazo da Cultura de Pontevedra. A Xunta 

Directiva deu conta do traballo desenvolvido 

durante o exercicio do 2014, presentando a 

memoria de todas as actividades realizadas 

así como o balance económico, que concluiu 

cun certo aforro. Ambos documentos foron 

aprobados por unanimidade dos socios e 

socias presentes.  

Expúxose tamén o programa de actividades para 

o ano 2014 que, ademais da continuidade de 

certos servizos e actividades, inclúe a intenión de 

desenvolver un proxecto de atención psicolóxica 

e outros de fomento do deportem, sobre todo a 

través do préstamo de handbikes. Presentouse 

xunto cun orzamento de 37.000€, a ambos foron 

aprobados por unanimidade. 

A continuación celebrouse a Asemblea Xeral Extraordinaria na que se procedeu 

á elección da nova Xunta Directiva de Amizade que guiará o funcionamento da 

asociación durante os vindeiros catro anos. Unicamente se presentou unha can-

didatura, que foi a que resultou elixida, composta por: Paulo Fontán 

(presidente), José Manuel Lareu (vicepresidente), Helena Cabral (secretaria), 

Manuel Alonso (tesoureiro), e como vogais Eugenio Pazos, Antonio Orella, Jorge 

Esperón, Sergio Oubiña, e Teresa Balles-

teros. 

Como se ven facendo nas últimas edi-

cions, ao finalizar ambas asembleas tivo 

lugar unha comida na que máis de 40 

persoas (socios/as e amigos/as) puideron 

compartir as súas inquedanzas, opinións 

e experiencias, rematando así a xornada 

dun xeito máis informal e divertido. 

Asembleas Ordinaria e Extraordinaria do 2015 
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Información 

A ataxia é un síntoma, non é unha enfermidade específica. Ataxia quere dicir 

torpeza ou perda de coordinación. A ataxia pode afectar aos dedos e mans, aos 

brazos e pernas, ao corpo,  a fala, ou aos movementos oculares. Esta perda de 

coordinación pode ser causada por varios e diversos condicionantes médicos e 

neurolóxicos: por esta razón, é importante que unha persoa con ataxia busque 

atención médica para determinar a causa  do síntoma e conseguir o tratamento 

axeitado. Algo moi importante e o apoio e o respaldo social e por iso enfermos de 

ataxia de Pontevedra estamos a crear un grupo de enfermos, familia e amigos da 

provincia de Pontevedra e así promocionar toda clase de accións e informacións 

destinadas á mellora da calidade de vida das persoas afectadas de Ataxia. 

www.facebook.com/ataxiaspontevedra     Mail: ataxiaspontevedra@gmail.com 

Ataxias Pontevedra 

Seguindo coa promoción do deporte unido ás 

hanbikes que iniciamos o ano pasado, 

organizáronse dúas xornadas de proba. 

Unha delas grazas a que Acceda Ortopedia nos 

facilitou a xestión da hanbike Invacare Top XLT e 

nola deixou probar nas zonas próximas aos locais 

de Monte Porreiro. 

E a través do Proxecto “+Mobilidade” (xurdido 

do acordo entre COGAMI e EMS Solucións) 

tivemos á nosa disposición para a proba unha 

handbike Rodem LUPO 

Unhas moi boas experiencias.... 

Probas de Handbikes 

Amizade imparte charlas de sensibilización en varias escolas 

Nos últimos meses, Amizade estivo en varias escolas 

sensibilizando aos máis pequenos. No mes de marzo, 

estivemos en Vilanova de Arousa. En abril en Vilagarcía 

en dous Institutos.E no mes de maio, tiveron a 

oportunidade, os/as cativos/as de Cangas.  

Avanzamos cara unha mellor sociedade!!!. 

http://www.facebook.com/ataxiaspontevedra
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Información 

Moitos pais e nais queremos que os 

nosos fillos/as vivan nun mundo onde a 

integración sexa unha realidade, por iso 

unha boa forma de comezar esta tarefa 

é falar aos máis pequenos/as sobre a 

discapacidade de forma clara e sinxela.  

O fundamental para que o neno/a acep-

te ás persoas con discapacidade tal 

como son, é a actitude dos pais/nais. 

Para os nosos fillos/as nós somos o seu modelo de conducta, así que se nos 

relacionamos con total normalidade ante as persoas con discapacidade, os ne-

nos/as terán iso como a referencia axeitada.  

Isto significa mandar mensaxes claras de aceptación tanto verbal como non ver-

balmente cando vemos ou nos relacionamos con alguen con discapacidade.  

Os termos que utilizamos ao falar da discapacidade tamén son importantes. Hai 

que intentar evitar palabras en desuso e peiorativas.  

É bo transmitir ao neno/a algunhas ideas claras sobre o mundo no que vivimos, 

como que todas as personas somos distintas mais temos moitas cousas en co-

mún: sentimentos, ilusións, metas,…As diferenzas non son malas, se non que 

nos enriquecen e complementan. 

A aceptación real da discapacidade pasa polo respecto cara á diversidade. O 

neno/a non debe sentir lástima pola persoa con discapacidade, senón respecto 

aprendendo a valorar non só os logros das personas se non o esforzo por conse-

guir as cousas e o valor que iso representa. Cada persoa ten unhas habilidades 

e preferencias diferentes.  

Existen na actualidade multitude de recursos que explican aos nenos/as a disca-

pacidade desde debuxos animados, contos, actividades, etc. Por exemplo a Fun-

dación Adecco realizou “Diferentes” un libro de actividades para nenos/as de 4 

a 8 anos, onde de forma lúdica se trata o tema da diversidade. Ou a Fundación 

Once ten distintos contos on-line. Moitos dos capítulos da serie de debuxos ani-

mados Caillou, tamén falan da discapacidade sempre cunha mensaxe moi positi-

va. Tan só algúns dos exemplos... 

Como falar aos nenos/as sobre a discapacidade 
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Información 

O BOE publicou o pasado 23 de marzo a 

oferta de emprego público para o ano 2015, 

na que se fai unha reserva do 7 por cento das 

prazas totais para persoas con discapacidade, 

de maneira que o 2 por cento destínanse a 

persoas con discapacidade intelectual e o 5 

por cento restante a persoas que acrediten 

calquera outro tipo de discapacidade. 

A aplicación gratuita "Accessibility Plus Eurotaxi" para Android que permite ás 

persoas con mobilidade reducida localizar e solicitar o Eurotaxi máis económico 

desde calquera punto do territorio nacional, así como acceder aos máis de 

32.000 puntos de interese e crear as súas rutas diarias sen barreiras. 

App que permite solicitar o eurotaxi máis barato e planificar rutas 

124 prazas para persoas con discapacidade intelectual 

O grupo punk Pertti Kurikan Nimipäivät 

(o PKN) representaron a Finlandia no 

Festival de Eurovisión 2015, como 

decidiu o público do país nórdico.  

Non só o estilo musical é o que 

distingue á banda; tamén a súa idade 

(os catro compoñentes superan os 40 

anos) e que todos son persoas con 

discapacidade intelectual, síndrome de Down ou autismo. 

Este grupo defendeu o tema Aina mun pitää (“Sempre teño que”), que fala sobre 

cousas que non sempre se teñen gañas de facer como limpar, lavar os pratos, ir 

ao médico ou traballar. 

Catro persoas con discapacidade intelectual actuaron en Eurovisión 
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Traumatismo Craneoencefálico 

O traumatismo craneoencefálico (TCE) defínese como 

“unha afectación do cerebro causada por una forza ex-

terna que pode producir una disminución ou disfunción 

do nivel de conciencia e que conleva unha alteración 

das habilidades cognitivas, físicas e ou emocionais do 

individuo”. As principais causas do TCE son os acciden-

tes de tráfico, accidentes laborais ou domésticos e  

atropelos , e as lesións máis habituais son contusións 

por golpe e contragolpe, as contusións polo roce coas estructuras óseas da base 

do cráneo e a lesión difusa dos corpos das neuronas.  

O TCE representa un grave problema de saúde e é a causa máis común de morte 

e discapacidade na xente xove. Se caracterizan pola inflamación cerebral e a 

consecuente pérdida de conciencia ou “coma”. Podemos establecer tres grados 

de severidade do dano cerebral en función da profundidade da pérdida de con-

ciencia e a duración da mesma. 

Clasificación 

TCE leve: Os pacientes experimentan una pérdida de conciencia menos de 30mn 

e as queixas que presentan inclúen dolor de cabeza, confusión e amnesia. Existe 

una recuperación neurolóxica completa aínda que algún pacientes presentan 

problemas de concentración e memorias pasaxeiros. 

TCE Moderado: Estes pacientes necesitan hospitalización e probablemente inter-

vención neuroquirúrgica, ademáis de poder presentar síndrome postconmoción 

(estado de inestabilidade nerviosa despois do traumatismo). 

TCE grave: O paciente ten un estado comatoso, non pode abrir os ollos nin seguir 

ordes e sofre lesións neurolóxicas significativas. A recuperación é prolongada e 

xeralmente incompleta.  

Consecuencias neuropsicolóxicas 

É frecuente que as personas con TCE teñan mermadas algunhas das capacida-

des cognitivas como son a memoria, a atención e a concentración. En ocasións 

non se acordan do que acaban de facer  e lles resulta difícil realizar novas apren-

dizaxes (memoria anterógrada), ou teñen dificultades de atender de forma pro-

longada resistindo as posibles distraccións (atención sostida).  

Traumatismo Craneoencefálico (TCE)  e secuelas neuropsicolóxicas 
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Traumatismo Craneoencefálico 

A nivel emocional, as persoas poden volverse máis inestables tras sufrir un dano 

cerebral. Poden pasar do choro á alegría con asombrosa facilidade, feito que 

denominamos labilidade emocional. 

A estas dificultades súmanse frecuentemente déficits nas funcións executivas. 

En neuropsicoloxía chamamos funcións executivas ós procesos mentais que in-

terveñen na capacidade de planificación e organización, asi como na  inhibición 

dos impulsos. Así, as persoas que sufriron dano cerebral grave poden amosar 

problemas de impulsividade (conducta sexual desinhibida, palabras mal sonan-

tes, agresividade…), tamén é posible que teñan dificultades para xestionar o 

tempo ou a conducta dirixida a metas (chegar á hora aos sitios, facer recados de 

forma eficiente…), ambas relacionadas coa capacidade de planificación.  

As secuelas neuropsicolóxicas e a capacidade de recuperación das mesmas va-

rían en función do tipo de TCE. Tras un TCE grave, a intervención neuropsicolóxi-

ca é indispensable para conservar e recuperar as función cognitivas, emocionais 

e comportamentais. O curso da recuperación varía dunhas persoas a outras e a 

intervención consiste en evaluar e restituir ou conservar aquelas funcións máis 

deterioradas e/ou discapacitantes, aportando estratexias e realizando exercicios 

de estimulación cognitiva. 

Cómo mellorar a capacidade de planificación tras sufrir un TCE 

É importante saber cómo actuar cando esta capacidade 

se ve afectada. En primeiro lugar, ser conscientes de que 

existe ese problema é fundamental para enfrentarnos ao 

día a día coas ferramentas e axudas necesarias, e así 

conseguir as metas que cada un/unha se propón. 

Unha chave para enfrontarnos a unha tarefa é dividila en 

pasos e adicarlle tempo á selección e organización dos 

mesmos. Este exercicio deberá practicarse con perseverancia, xa que a realiza-

ción reiterada de certas actividades educa e ensina ao noso cerebro cal é a vía 

adecuada de actuación. É importante tamén estar aberto a aprender dos erros e 

saber avaliar se os resultados foron ou non os esperados, e intentar efectuar os 

cambios necesarios. 

A segunda clave é máis importante: non perder a esperanza, non caer no desáni-

mo. 

Por María Cerviño Ruíz 
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Información 

Ideas para participar…. 

Amizade (Asociación de persoas con dis-

capacidade da comarca de Pontevedra) é 

unha entidade sen ánimo de lucro, crea-

da no ano 1.988, que ten como misión 

“conseguir a plena inclusión das persoas 

con discapacidade en tódolos ámbitos da 

sociedade”. 

Amizade é unha ASOCIACIÓN formada por 

persoas con discapacidade, as súas fami-

lias e/ou persoas interesadas en colabo-

rar na consecución da súa misión. Unha misión que non sería posible conseguir 

sen a axuda e colaboración de todos/as. Como podes axudar e/ou colaborar???. 

 Aportando as túas ideas, suxestións, propostas, queixas,...: 

-Participando na Asemblea Xeral de Socios/as (que normalmente se celebra no 

mes de abril). 

-En calquera momento, a traves de mail: amizade@asociacionamizade.org,, no 

teléfono 986 84 52 50 e/ou ben persoalmente na nosa sede. 

 Participando nas distintas actividades que desenvolvemos (Obradoiros, Saí-

das de Ocio, charlas, entre outras...). 

Facéndote voluntario/a. Actualmente contamos cunha bolsa de voluntariado 

que presta a súa colaboración apoiando as actividades que desenvolvemos, na 

captación de fondos, na impartición de charlas de sensibilización en escolas, etc 

Escribindo artigos de opinión para o Boletín trimestral que editamos. 

Colaborando economicamente a través do pago dunha cota anual. 

 

ANIMÁDEVOS A  

PARTICIPAR!!! 

Por Helena Cabral Alfonso 

mailto:amizade@asociacionamizade.org
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Pablo Pineda Ferrer (Málaga, 1974), é un 

mestre, conferenciante, presentador, escri-

tor e actor español galardoado coa Cuncha 

de Prata ao mellor actor no Festival Interna-

cional de Cine de San Sebastián de 2009 

pola súa participación na película “Yo, tam-

bién”. Na película interpreta o papel dun 

licenciado universitario con Síndrome de 

Down. Na vida real é diplomado en maxiste-

rio e faltánlle poucas asignaturas para ser 

licenciado en psicopedagoxía. Por esta labor é recoñecido fundamentalmente, xa 

que é o primeiro europeo con síndrome de Down en terminar unha carreira uni-

versitaria. 

Actualmente, Pineda vive en Málaga. Da confe-

rencias e ponencias sobre a discapacidade e a 

súa experiencia ao longo e ancho do mundo, so-

bre todo, para quitar prexuizos e aumentar o 

coñecemento e o respecto á diferenza. 

Traballou de 2003 a 2006 no Concello da súa 

cidade como preparador laboral de persoas con 

discapacidade, entre outras tarefas. 

Da ponencias coa fundación "Lo que de verdad importa" desde o ano 2010. 

Ven traballando desde 2010 coa "Fundación Adecco", levando a cabo tarefas de 

sensibilización e formación para o público empresarial e a sociedade en xeral. 

Recentemente desenvolveu xornadas de sensibilización internacionais en dife-

rentes países como Colombia, República Dominicana, outros países de Europa. 

Estas actividades desenvolveas en conxunto coa Fundación Adecco para a que 

traballa. 

En 2013 publicou un libro: "El reto de aprender" da Editorial San Pablo e inagura-

se a "Glorieta Pablo Pineda Ferrer", en Málaga, cerca da súa casa. 

Tamén ese ano presentou o programa da televisión española de La 2 "Piensa en 

positivo" da productora Viento y Agua Films. 

Vidas con Capacidade 

Pablo Pineda 
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Non o tires ao chan; usa a papeleira 

Programa de Vacacións Imserso-Cocemfe 

2015 

Son varios os destinos: Praias, Turismo de in-

terior e natureza, illas e/ou termalismo. Pode-

des consultar máis información en: 

http://www.cocemfe.es/vacaciones/ 

Deporte para todos/as 

É unha web que promove o deporte para todas 

as persoas ofrecendo información sobre distin-

tas disciplinas deportivas, ao tempo que ofre-

ce información sobre os beneficios do deporte 

e/ou a discapacidade. 

http://www.deporteparatodos.net/ 

 

 

 

OUTRAS ENTIDADES 

COLABORADORAS 

Colabora: 


