
COGAMI está de aniversario: 25 anos de traxectoria, de vivencias, 

experiencias, de traballo polos dereitos das persoas con discapacidade,  

de superación..., en fin, 25 anos traballando na creación dunha 

sociedade máis inclusiva.  

É moito tempo, e son moitas as melloras sociais consegui-

das pero non é menos certo que aínda queda moito ca-

mino por percorrer para normalizar a 

vida de moitas persoas. 

Accesibilidade a hoteis, praias (agora 

que remata o verán), establecementos 

de todo tipo,...Non pode ser que aínda 

haxa moitas persoas que teñen dificultades para saír 

da súa propia casa. Ou mulleres con mobilidade reducida que non te-

ñen xinecólogos con instalación adaptadas. Ou persoas xordas que non 

poden comunicarse coa sociedade porque non se ten feito unha política 

de formar e dar a coñecer a lingua de signos. 

Parabéns a COGAMI polos seu 25 anos, e por todo o que teñen aporta-

do, e polo apoio ofrecido a outras entidades de Galicia. 

Animámolos a non dar un paso atrás, a manterse firmes antes as inxus-

tizas, a denunciar discriminacións, e a seguir traballando cunha meta 

clara de futuro: lograr unha sociedade na que non se-

xan necesarias este tipo de asociacións. Na que todas 

as persoas teñan os mesmos dereitos e sexan quen de 

recolamalos por eles mesmos. 

Pero para isto, todas/os temos a nosa parte de respon-

sabilidade; cada un de nós, cada persoa, pode facer 

moitas cousas. Non te quedes parado/a; actúa. 

25 anos de COGAMI 
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Roteiro sobre Rodas sobre a senda do río Lérez 

O pasado 31 de maio, varios socios/as de Amizade 

realizaron un roteiro sobre rodas ao longo da senda 

do río Lérez. 

Ás 11:00 quedouse na Praia fluvial de Monte Porreiro 

onde os socios/as deixaron as cadeiras de rodas e 

traspasáronse ás Handbikes que prestou a Fundación 

Maria José Jove a través dun 

convenio de colaboración. 

Desprazáronse ata a Illa das 

Esculturas e fíxose un pe-

queno percorrido de aproxi-

madamente de 3 km. 

Sobre ás 13:00 fíxose un pequeno descanso nun bar 

situado nas inmediacións e recuperaronse os folgos 

para percorrer o camiño de volta a praia fluvial. 

Sobre ás 14:30 as persoas participantes no roteiro fixe-

ron un pequeno xantar na praia, ao tempo que intercambiaron experiencias e 

anécdotas do día; e sobre ás 17:00h deuse por rematada a xornada e cada per-

soa regresou ao seu domicilio. 

Os días 7 e 20 de xuño realizaronse dúas Xornadas Aber-

tas para probar Handbikes na Alameda de Pontevedra 

dirixidas ao público en xeral que puidese ter interese. 

O obxectivo das xornadas foi sensibilizar á sociedade das 

dificultades que ten unha persoa con discapacidade á 

hora de practicar un deporte (elevados custos, falta de espazos axeitados…). 

Ademais, tamén se pretendía fomentar o deporte para todos/as e reivindicar 

instalacións deportivas accesibles. 

Para a organización da actividade Amizade solicitou tres 

Handbikes á Fundación Maria José Jove que cunta cun 

servizo de préstamo destas na Coruña. 

Xornadas Abertas para probar Handbikes 
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Mesas Informativas contra o Copago Confiscatorio 

A Lei de Promoción da Autonomía Persoal e atención ás 

Persoas en situación de Dependencia (Lei 39/2006) creou 

un dereito subxectivo que inauguraba unha nova forma de 

concibir e aplicar as políticas socias, pero que co paso do 

tempo foi frustrando as expectativas creadas, sobre todo 

coa regulación da capacidade económica e a participación 

no custo das prestacións por parte das persoas beneficia-

rias: o “COPAGO”. 

Consciente de que este Copago en lugar de invitar a exer-

cer o dereito, expulsaba a moitas persoas do sistema (polo 

gravoso do seus requirimentos en materia de achega eco-

nómica), o CERMI (Comité Español de Representantes de 

Persoas con Discapacidade), iniciou unha campaña de recollida de sinaturas co 

obxecto de presentar unha Proposición de Lei (a través dunha Iniciativa Lexislati-

va Popular) para modificar a Lei  39/2006, en materia de participación no curso 

das prestacións e servizos das persoas beneficiarias.  

A Asociación Amizade coincide completamente co plantexamen-

to do CERMI, polo que os días 11 e 18 de xuño, na contorna da 

praza da Peregrina de Pontevedra, procedeu á recollida de sina-

turas que apoiaran esta iniciativa lexislativa.  

Concretamente a proposta de modificación son en relación ao artigo 14, no que 

se solicita que para o cálculo da capacidade económica, ademais da renda e o 

patrimonio do solicitante, se teña en conta tamén o momento vital de aparición 

da situación de dependencia e a súa maior ou menor prolongación ao longo da 

vida da persoa. E en relación ao artigo 33, basicamente se propón aumentar o 

mínimo exento por debaixo do cal os 

beneficiarios non terían que copagar, 

que en ningún caso a participación do 

beneficiario superará o 60 por cento 

do custo do servizo, e garantir á persoa 

beneficiaria unha cantidade mínima 

para gastos persoais que será do 40 

por cento do IPREM correspondente. 
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O pasado 13 de xuño, socios de Amizade par-

ticiparon na carreira popular Pontenoite 5+5 

coas Handbikes cedidas pola Fundación Ma-

ria José Jove. 

A carreira pode ser de 5 ou 10 km perto para 

esta primeira participación decidiuse partici-

par no percorrido de 5 km. 

Ás 21:30 deuse o pistoletazo de saída para 

os/as corredores/as de 10 km e 2 minutos 

máis tarde sairon as persoas que competían en Handbike. 3 minutos despois 

sairon os/as que corrían 5 km. 

En tempo récord, os nosos corredores chegaron á meta vitoreados e arroupados 

por centenares de persoas que contemplaban a carreira na Praza de España e 

arredores. 

O vindeiro ano, REPETIMOS!!!!!. 

Amizade participa na Pontenoite 5+5 

De pedalada con Masa Crítica Pontevedra 

O 25 de xuño acompañamos ao 

colectivo Masa Crítica Pontevedra, 

que levan anos organizando esta 

pedalada o último xoves de cada 

mes co obxecto de reivindicar máis 

seguridade nas estradas e respecto 

ás normas de 

tráfico. 

O punto de 

saída foi a praza da Peregrina e desprazámonos en bicicle-

ta e Handbike ata a Estación de Autobuses para baixar logo 

por Campolongo e achegarse ata a entrada de Pontevedra 

onde se rendiu unha pequena homenaxe os ciclistas atro-

pelados recentemente na autovía a Marín (PO-11), Manuel 

Mesías e Cristóbal Hermida. 
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O pasado 28 de xuño, 36 socios e socias de 

Amizade visitaron Baiona e Oia a través do 

Programa “Coñece a túa provincia” da 

Deputación de Pontevedra. 

Sobre ás 10:15 o autobús saiu case ao 

completo destino a Baiona, onde fixemos 

unha primeira parada para visitar a carabe-

la e a fortaleza de Monterreal. 

Despois das visitas e paseo, volvimos subir 

o autobús para desprazarnos ao Hotel Glasgow ubicado xa en Oia para o xantar.  

Ao remate, a seguinte visita foi ata o mosteiro de Oia. Alí gozouse do mesmo, así 

como da incríble paisaxe natural que o rodea. 

E sobre ás 17:30 volvimos a Baiona para dar un paseo polo casco histórico e 

tomar algo relaxadamente. Sobre ás 19.10 aproximadamente o autobús arran-

cou de volta para Pontevedra. 

Deixámosvos algún comentario dalgunha das persoas participantes: 

“Ayer lo pasamos de maravilla, nos fuimos casi todos de excursión a Baiona y 

después de un buen paseo por la ciudad, al acabar de eso nos dirigimos al mo-

nasterio de Oia el cual visitamos, luego fuimos a ver La Niña, una de las carabe-

las de Colón que se encontraba amarrada en el puerto deportivo; después fui-

mos  a comer a un restaurante donde comimos chipiro-

nes y pescado; al salir de allí nos separamos en peque-

ños grupos donde nos tomamos algunos un helado, 

que, por cierto, nos timaron y otros café con leche en 

una terraza; luego de montarnos en el autobús cogimos 

la ruta de regreso a casa, algunos más quemados por 

el sol que otros pero satisfechos de haber pasado un 

día agradable”. David Castiñeiras Dapena 

“A excursión a Baiona estivo ben sobre todo me gustou 

as playas e a comida foi todo ben, e despois fomos a 

fortaleza de montereal”. Juan Gabriel García Carbia.” 

Visita a Baiona e Oia 
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Máis de 150 organizacións da sociedade civil, entre elas a Plataforma de Infan-

cia, lanzaron Poletika.org, unha iniciativa que fai un seguemento minucioso aos 

compromisos adquiridos polos candidatos ás eleccións xerais e aos programas 

electorais dos partidos que se presenten aos próximos comicios. 

A ferramenta, baseada nunha web interactiva e que se renova constantemente, 

medirá o nivel de compromiso dos candidatos e os programas electorais sobre 

varios temas, entre os que figuran: axuda ao desenvolvemento, fiscalidade xus-

ta, educación, sanidade, protección social, salarios, propostas de participación 

cidadá, conflictos internacionais ou políticas de infancia. Cada unha destas cate-

gorías ten unha serie de propostas e metas contra as que se medirán os progra-

mas e discursos electorais. 

Poletika.org ten varias fases de implementación. Nun primeiro momento recolle 

os compromisos feitos polos candidatos en declaracións públicas desde o 8 de 

maio, data na que se iniciou a campaña electoral de Concellos e Comunidades 

Autónomas, e seguirá facendo ata que sexan as eleccións xerais. En breve anali-

zará os compromisos concretos vertidos nos programas electorais e cruzará os 

datos para saber se o prometido en discursos e entrevistas materializouse en 

propostas concretas. Unha vez constituido o novo Goberno e Parlamento medirá 

o cumprimento que cada partido fai dos seus programas. 

A plataforma, cuxa posta en marcha está liderada por Oxfam Inter-

món e CIECODE, non só ofrecerá información sobre os temas máis tratados po-

los candidatos e os programas electorais, senón que permitirá á cidadanía inter-

pelar aos candidatos por temáticas concretas co obxectivo de que acheguen as 

súas propostas ás necesidades das persoas. 

Nace Poletika, ferramenta de vixiancia dos compromisos políticos  

Servizo Apoio Psicolóxico 

Grazas a unha colaboración da Obra Social de La 

Caixa, púidose poner en marcha un novo servizo de 

Apoio Psicolóxico cuxas sesións se 

desenvolven na Rúa Marquesa,5—2º 

A en Proceso Psicología. 

O prezo/sesión para socios/as é de 10 €. Máis información no 

tlf 986 84 52 50 ou no mail amizade@asociacionamizade.org 
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ViveLibre (www.vivelibre.es) é unha aplicación deseñada 

por ATAM (Asociación Telefónica para Asistencia a Persoas 

con Discapacidade) que permite o desenvolvemento de 

capacidades e dunha vida máis autónoma ás persoas con 

discapacidade.  

ViveLibre é unha solución tecnolóxica que beneficia á per-

soa usuaria e mellora a vida de toda a súa familia, porque 

acompaña á persoa e a mantén conectada coa súa familia e coa Unidade de 

Atención Permanente.  

Como opera sobre un Smartphone, o equipo de profesionais de apoio pode ac-

tuar de forma proactiva ante calquera incidencia detectada polo sistema, xa que 

é un servizo que conecta ás 3 partes implicadas: persoa usuaria, familiares e 

equipo de profesionais de apoio de ViveLibre. Ademais, esta plataforma conta 

cos servizos máis modernos de xeolocalización e reforza a adherencia ao trata-

mento a través dos mecanismos como os recordatorios para a toma de medica-

mentos, citas médicas, etc. En caso de que exista algunha incidencia, salta unha 

alerta de inmediato a familiares e equipo de atención.  

App “Vive Libre” 

Conseguir que o modelo de aluguer público de bicicletas urbanas o poida desfru-

tar calquera persoa.  

Ese é o obxectivo co que naceu ToHandBike, un proxecto mediante o cal Turín 

puxo a disposición dos cidadáns seis bicicletas dirixidas a persoas con discapa-

cidade. 

Deste modo, a cidade italiana 

converteuse na primeira do mun-

do en ter en conta ás personas 

con mobilidade reducida á hora 

de establecer un servicio de prés-

tamo de bicicletas que comenzou 

o pasado 8 de xuño e que, duran-

te os próximos seis meses, man-

terase en fase de probas. 

A primeira rede de bicicletas para persoas con discapacidade 

http://www.vivelibre.es
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Esquizofrenia 

A esquizofrenia é un diag-

nóstico psiquiátrico que se 

emprega para persoas cun 

grupo de trastornos men-

tais crónicos e graves, ca-

racterizado a miúdo por 

conductas que resultan 

anómalas para a comuni-

dade, falta de percepción 

da realidade, alteracións 

na percepción ou na expre-

sión da alteración da realidade. A esquizofrenia causa ademais un cambio manti-

do en varios aspectos do funcionamento psíquico do individuo, principalmente 

da conciencia de realidade, e dunha desorganización neuropsicolóxica máis ou 

menos complexa, en especial das funcións executivas, que leva a unha dificulta-

de para manter condutas motivadas e dirixidas a metas, e unha significativa dis-

función social. Entre os síntomas frecuentes están as crenzas falsas, un pensa-

mento pouco definido ou confuso, alucinacións auditivas, redución das activida-

des de relación e da expresión de emocións, e inactividade.  

O concepto de esquizofrenia tivo un inicio histórico no termo: «demencia precoz» 

de Bénédict Morel a mediados do seculo XIX. En 1898 Emil Kraepelin deslindou 

dentro da «demencia precoz» varios trastornos como a hebefrenia e a catatonia. 

Precisamente, debido á posibilidade de múltiples combinacións de síntomas, 

suxeriuse que a esquizofrenia serían varios trastornos e non un só; por este moti-

vo, Eugen Bleuler, cando acuñou o nome en 1908, preferiu usar o plural: schizo-

phrenias para referirse a esta patoloxía. A pesares da súa etimoloxía semellante, 

a esquizofrenia non é o mesmo que o trastorno de identidade disociativo (antes: 

«trastorno de personalidade múltiple», ou de «dobre personalidade»), coa que se 

confunde frecuentemente. Actualmente, o manual diagnóstico e estatístico dos 

trastornos mentais distingue cinco variantes ou subtipos dentro da esquizofre-

nia, mentres que a Organización Mundial da Saúde distingue sete subtipos. Por 

outro lado, existe unha amplia variedade de modelos categoriais e dimensionais 

que tratan de abordar e explorar os síntomas da esquizofrenia e o seu diagnósti-

co. 

Os síntomas da esquizofrenia soen comezar en adultos xóvenes e aproximada- 

Esquizofrenia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ejecutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1898
https://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
https://es.wikipedia.org/wiki/Catatonia_%28s%C3%ADndrome%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bleuler
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_identidad_disociativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Esquizofrenia 

mente 0,4-0,6% da poboación vese afectada. 

Unha persoa con esquizofrenia, polo xeral, amosa 

unha linguaxe e pensamentos desorganizados, 

delirios, alucinacións, trastrornos afectivos e con-

ducta inaxeitada. 

A diagnose baséase nas experiencias que relata a 

propia persoa e a conduta vista polo examinador. 

Non existen actualmente probas de laboratorio 

diagnósticas da esquizofrenia e ningún dos sínto-

mas é patognomónico ou exclusivo desta enfermi-

dade, o que dificulta o diagnóstico certo. 

Nas persoas con esquizofrenia, detectouse disfunción dos sistemas de reuro-

transmisores e anomalías anatómicas cerebrais, así como anormalidades do 

sistema inmunitario. Non obstante, non se coñecen con certeza as causas da 

esquizofrenia. Os estudos suxiren que os principais factores de risco son a pre-

disposición xenética e factores perinatais. Ademais, algunhas circunstancias 

socio-ambientais, o aumento da idade dos pais, certos medicamentos e o uso 

recreativo de drogas parecen provocar ou empeorar os síntomas. 

O tratamento farmacolóxico de primeira liña son os medicamentos antipsicóti-

cos, que fundamentalmente actúan suprimindo a actividade da dopamina. As 

doses dos antipsicóticos empregados son xeralmente máis baixas que nas 

primeiras décadas do seu uso. A psicoterapia e a rehabilitación profesional e 

social tamén son importantes. Nos casos máis graves, onde hai risco para a 

mesma persoa e para outros ao seu redor, pode ser indicada a hospitalización 

involuntaria, aínda que a estancia hospitalaria é menos frecuente e por períodos 

máis curtos que en tempos pasados. As persoas con esquizofrenia soen ter ou-

tros problemas de saúde, incluíndo drogodependencia, depresión e trastorno de 

ansiedade, así como problemas sociais como desemprego, pobreza e baixa cali-

dade de vida. A esperanza de vida das persoas con esquizofrenia é inferior en 10 

a 12 anos ás persoas sen a enfermidade, debido principalmente a outros proble-

mas de saúde e unha maior frecuencia de suicidio. 
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Autismo e cine: 15 películas 

Se Richard Sarafian puxo unha 

primeira mirada sobre o autis-

mo fai case medio século, Ho-

llywood e Barry Levinson déron-

lle, a finais dos anos oitenta, o 

eco necesario para dar a coñe-

cer esta síndrome. 

Coincidindo coa celebración do 

10º Día do Orgullo Autista, re-

cordamos algunhas desas per-

soaxes de ficción que, a través da pantalla,  demostraron ao mundo as súas ha-

bilidades e sensibilidade, máis alá de tabúes e prexuizos.  

1 Raymond Babbit (Dustin Hoffman), en 'Rain Man'  

2 Sam Dawson (Sean Penn), en 'Yo soy Sam'  

3 Victor (Jean-Pierre Cargol), en 'El pequeño salvaje'  

4 Philip Ransome (Mark Lester), en 'Salvaje y libre'  

5 Nell (Jodie Foster), en 'Nell'  

6 Kazan (Andrew Miller), en 'Cube'  

7 Khan (Sharukh Khan), en 'Mi nombre es Khan'  

8 Carla (Juliette Lewis), en 'Aprendiendo a vivir'  

9 Tim Warden (Ben Faulkner), en 'Un testigo en silencio'  

10 Simon Lynch (Miko Hughes), en 'Mercury Rising'  

11 Isabelle (Mitchell) y Donald (Hartnett), en 'Locos de amor'  

12 Linda (Sigourney Weaver), en 'Snow Cake'  

13 Molly McKay (Elisabeth Shue), en 'Molly'  

14 Stephen (Efron) y Philip (Lewis) en 'Un viaje inesperado'  

15 Zen (Yanin Vismistananda), en 'Chocolate'  
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Simona Atzori (18 de xuño 1974) 

é unha artista e bailarina nacida 

en Milán .  

Ela naceu sen brazos e emprega 

os seus pés para debuxar, escri-

bir e realizar todas as demais 

actividades diarias. 

Fixéronse intentos para adaptar a 

Simona con próteses de brazos a 

unha idade temprana, mais moi 

rapidamente as rexeitou. Ela dixo que atopou as próteses extremadamente pesa-

das e pouco prácticas, e era moito máis fácil de usar os seus pes para realizar 

tarefas. 

Ela comenzou a pintar á idade de catro anos e do seu talento pronto se deu con-

ta o artista Mario Barzón, quen a animou e a apoiou. En 1983 foi galardoada 

cunha bolsa da Asociación de Boca e o Pie Pintura Artistas del Mundo. Un mo-

mento decisivo na súa carreira temperá era unha audiencia co Papa Juan Pablo 

II, na que ela lle regalou un retrato de si mesma. 

Simona tamén comenzou a bailar á idade de seis 

anos. A pesares de certa oposición inicial dos 

profesores que sentían que non era apropiado, a 

súa propia determinación e o firme apoio da súa 

nai permitiulle ter éxito nesta disciplina . 

En 1996 comenzou os seus estudos na Universi-

dade de Western Ontario en Canadá. O seu curso de Artes Visuais permitiulle 

combinar as dúas pasións da súa vida, e graduouse con honores en 2001. 

Máis tarde Simona asociouse co Pescara Dance Festival, e dotouse a este even-

to co Premio Atzori, dado a bailaríns e coreógrafos/as. Ela segue levando a cabo 

e exhibindo o seu traballo en todo o mundo. 

O 10 de marzo de 2006, Simona realizou unha rutina de baile durante a Ceremo-

nia de Apertura dos Xogos Paralímpicos en Turín . 

Vidas con Capacidade 

Simona Atzori 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Artist&usg=ALkJrhj3lhhXQYqjlKhiu5i7MxYQyUB2Gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dance&usg=ALkJrhjJhE4vN9OSEGcX2_5O-3APxabl4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Milan&usg=ALkJrhjUH_K6mkBhIVV4G-GOT2Zs0lmG0w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Prosthetic&usg=ALkJrhjlAXCndz0qz9inudOn3zFokZbjJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMario_Barzon%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgOACM6cuutd-ukYw6CCSCTUxw7dQ
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Asociación de persoas con 
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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.puedoviajar.es/ 

“Puedo Viajar” é unha web coa que poder or-

ganizar as túas vacacións con “propostas sen 

límites” e destinos accesibles.  

Conta con información sobre aparcamentos, 

hoteis, lugares de interese, entre outras. 

http://autismodiario.org/ 

Web que ofrece información xeral (educación 

saúde, terapia, entre outras) dirixida a persoas 

con discapacidade e en especial aquelas  que 

teñan Trastornos de Neurodesenvolvemento 

(TdN). 
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