
Si, xa estamos diante dunhas novas eleccións; neste caso, para escoller 

os nosos representantes nas cortes xerais. 

Novamente nos atoparemos con infinidade de promesas plasmadas 

nos diferentes programas electorais; palabras que despois 

se leva o vento, porque levamos unha chea de anos 

escoitando aos políticos dicir cousas bonitas, agradables 

de escoitar, pero as actuacións despois 

non se corresponden con esas 

espectativas creadas. 

Pero claro, en alguén temos que confiar; 

a alguén lle temos que dar a confianza 

de que nesta ocasión si que o van a 

facer ben. Pero non podemos quedarnos só niso, en votar 

e nada máis. 

É preciso que cada persoa se comprometa individualmente a manter 

unha actitude vixiante, crítica e reivindicativa. Que non se agarde catro 

anos para amosar o que se pensa; que se defenda no día a día. 

Non é doado, porque a sociedade nos adormece. Os representantes 

políticos, os medios de comunicación, e mesmo as escolas non nos 

animan a pensar; parece que nos convencen de que nos deixemos 

guiar, de que as cousas son así e listo, de que non podemos facer nada. 

Pero non, temos máis poder do que nos imaxinamos. 

Exerzámolo. 

“Non me preocupa o grito dos violentos, dos corruptos, dos 

deshonestos, dos sen ética; o que me preocupa é o silencio 

dos bos”. Martin Luther King 

Oooooutra vez! 
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Novas 

Xornada de Pesca e paseo pola ría de Pontevedra 

O 26 de setembro, socias e socios de Amiza-

de puideron desfrutar, como en anos ante-

riores, dunha agradable xornada de pesca e 

por segundo ano consecutivo, dun paseo 

polo río nun pequeno “catamarán adapta-

do” (para os/as que se “atreveron”). 

Novamente, volveuse celebrar na contorna 

do paseo próximo ao peirao das Corbaceiras. 

A climatoloxía agradable animou a que parti-

cipasen máis de 30 persoas, aínda que a “captura” non foi tan ben como en 

anos anteriores. Desta vez, tan só 

mordeu o anzol un peixe de pe-

queno tamaño que coma sempre 

foi devolto ao mar. 

Foron tres as viaxes que realizou o 

“catamarán” río arriba e que permi-

tiron ás persoas que participaron 

gozar da experiencia de pasar por 

baixo de varias pontes e ter unha 

perspectiva ben diferente da cida-

de de Pontevedra. 

Como ven sendo habitual, despois da pesca e o paseo pola ría celebrouse unha 

comida na que se compartiron 

opinións, experiencias e risas. 

Desta vez, estivemos no Restau-

rante Hispano-Argentino, sito na 

rúa Santa Clara. 

Reiterar o noso agradecemento ás 

persoas voluntarias e á colabora-

ción do Club Minauta, que presta-

ron o seu pequeno “catamarán 

adaptado” para esta ocasión. 
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Amizade visita o Domus e Acuario en A Coruña 

O pasado 17 de outubro, Amizade 

visitou a cidade da Coruña.  

Ás 10:00 da mañá quedouse no 

Restaurante Casa Digna (na entrada 

de Pontevedra) onde agardaba o 

autobús de Rías Baixas que realizou 

os desprazamentos, chegando á 

Coruña sobre as 12:00h. 

Visitamos primeiramente o Domus 

(Casa do Home), un museo onde de 

xeito “interactivo” as persoas partici-

pantes puideron aprender dunha forma global e monográfica o ser humano. 

Dito museo conta con 1500 m²  adicados 

a exposicións, repartidas en case 200 

módulos que abarcan o Eu (a identidade), 

xenética, evolución humana,  sentidos, 

sistema circulatorio, sistema motor, entre 

outros. 

Ás 14:00 xantamos no comedor do Do-

mus, compartimos experiencias e toma-

mos varias fotografías de grupo. 

Ao remate, fomos dando un pequeno 

paseo por Riazor ata o Acuario, onde 

puidemos percorrer as instalacións 

ao completo, ver como alimentaban 

as focas, etc.  

Para coller folgos  para a volta, toma-

mos algo antes de subirnos ao auto-

bús na mesma cafetería do Acuario.  

Sobre ás 20:00h, as 38 persoas 

participantes, estábamos de volta en 

Pontevedra, FELICES!. 
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Cada participación consta de dous números: 

08.441 e 42.298, e custa 5 €, dos que se xogan 

4,20 € (2,10 € a cada un dos números).  

Para reservar, contactar no teléfono 986 845 250 

ou no mail: amizade@asociacionamizade.org 

Este ano TOCA!!. Así que non fiquedes sen ela!. 

Lotería de Amizade 

Amizade acude a presentación de novos autobuses adaptados 

A Empresa Cuiña e Autocares Rías Baixas 

incorporan ás súas flotas novos autobuses 

adaptados a persoas con mobilidade redu-

cida. Os vehículos contan cunha platafor-

ma elevadora e espazo acondicionado 

para a fixación de cadeiras de rodas. As 

prazas dos autocares poden configurarse 

en función das cadeiras que teñan que 

viaxar suxeitas ao piso do autocar.  

A presentación dun novo autobús adaptado da Empresa Cuiña fíxose no Adro da 

Igrexa de San Martiño de Salcedo e ata alí foi o alcalde de Pontevedra, Miguel 

Fernández Lores, ademais dunha ampla 

representación de colectivos veciñais e 

representantes da asociación Amizade 

que avalaron a accesibilidade dos auto-

buses e recoñeceron a actitude recepti-

va da empresa respecto das necesida-

des das persoas con discapacidade. 

Pontevedra é unha cidade pensada para 

as persoas, para todas e sen excepción, 

e os seus servizos teñen que estar a 

altura deste obxectivo. Empresas como Cuiña asumen o reto e fan da accesibili-

dade un valor intrínseco da compañía. 
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COGAMI, a proposta da Asociación 

Amizade, fixo este recoñecemento ao 

Concello de Pontevedra polo seu 

“inestimábel labor a prol das persoas 

con discapacidade e de apoio na pro-

cura dos fins de Cogami” que non son 

outros que aqueles que levan á inte-

gración plena das persoas con capaci-

dades diferentes.  
Ante a imposibilidade de acudir o propio alcalde de Pontevedra, foi a alcaldesa 

en funcións, Carme da Silva, a encargada de recoller o premio no acto de cele-

bración do XXV Aniversario de COGAMI, que se celebrou o pasado 11 de setem-

bro no Pazo de Congresos en Santiago de Compostela. 

Cogami premia ao Concello de Pontevedra a proposta de Amizade 

A asociación Amizade propuxo no pasado mes de outubro aos concelleiros de 

Mobilidade e Deportes e Cultura, Luís Bará e Anxos Riveiro, a elaboración dunha 

ordenanza municipal de mobilidade.  

Además de incluir criterios técnicos para as futuras construccións públicas e pri-

vadas, a normativa especificaría medidas que faciliten a accesibilidade a vivien-

das para persoas con discapacidade, así como outras para o emprego público. 

O documento tamén fixaría infraccións para o caso de incumprimentos.  

Ademais tamén se solicitaron máis prazas de aparcamento para persoas con 

mobi l ida-

de reduci-

da.  

 

Amizade solicita unha ordenanza integral de mobilidade 
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Información 

Son varias as persoas con disca-

pacidade en Pontevedra que 

levan anos adicándose ao Tiro 

Olímpico, mais apesares do in-

terese e do recoñecemento a 

nivel internacional que están a 

ter, seguen sen contar cunhas 

instalacións deportivas axeitadas. 

O campo de tiro máis próximo é o de Cernandiñas Novas (na parroquia de Bora), 

onde as paredes están descorchadas, as galerías de tiro sucias, o material roto, 

non hai vestiarios e nin é sequera “practicable” para persoas con mobilidade 

reducida. 

Juan Saavedra é un destes medallistas galegos, que se prepara para os Xogos 

Paralímpicos de Río 2016, para os que xa está clasificado, neste inhóspito cam-

po, pero hai outros/as que poderían chegar. De aí a necesidade imperiosa de 

mellorar estas instalacións, así como todas as instalacións deportivas para que 

Juan e outros/as deportistas poidan competir en igualdade de condicións que 

outros deportistas nesta ou noutras disciplinas. 

Por unhas instalacións deportivas para todas/os 

Mila López proclámase campiona da Copa de España na súa categoría 

Despois das citas de Puertollano, 

Puerto Lumberas, Cartama e Roble-

do de Chavella, a baionesa Mila 

López (Club iFIT) é a vencedora da II 

Copa de España de ciclismo adap-

tado na categoría WH4, trala cele-

bración da última proba en Cartage-

na. 

Un dos días disputou unha contra-

rreloxio nun circuito urbano, ao que 

Mila deu seis voltas, mentres que ao día seguinte foi a proba en líña, á distancia 

dunha hora e unha volta. A handbiker baionesa conseguiu a victoria en ambas.  
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Novas/ Información 

Microsoft acaba de anunciar a dispoñibi-

lidade dunha liña telefónica de soporte 

técnico en español para os usuarios dos 

seus produtos Windows e Office con 

algún tipo de discapacidade que teñan 

calquera consulta relacionada coa acce-

sibilidade destes produtos. 

O soporte, que se presta a través do 

teléfono 902 000 002, está disponible 

de luns a venres de 8.00 a 17:00. 

Microsoft ofrece soporte técnico específico para persoas con discapac. 

As empresas ferroviarias que operen en 

España terán a obriga de prestar 

“asistencia ás persoas con discapacidade 

e as persoas con mobilidade reducida”, 

segundo establece a nova Lei do Sector 

Ferroviario, publicada no Boletín Oficial do 

Estado.  

Isto significa que as empresas ferroviarias 

deberán habilitar e dispoñer de servizos de atención e acompañamento a viaxei-

ros con discapacidade para que poidan facer uso do ferrocarril en condicións de 

normalidade, seguridade e comodidade. 

Ademais desta obriga legal, a nova norma declara tamén como fins do sistema 

ferroviario español “protexer os intereses dos usuarios, con atención especial ás 

persoas con discapacidade ou de mobilidade reducida, garantizando os seus 

dereitos ao acceso aos servizos de transporte ferroviario de viaxeiros en axeita-

das condicións de calidade e seguridade”. 

Finalmente, en relación coas persoas con discapacidade, a Lei do Sector Ferro-

viario tipifica como infracción administrativa grave o incumprimento da normati-

va sobre accesibilidade aos vehículos ferroviarios por parte das persoas con dis-

capacidade. 

As empresas ferroviarias obrigadas a prestar asistencia ás p.c.d. 
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Opinión 

Nin luces, nin focos, nin cámaras. 

Actores/Actrices, directores/as, 

coidadores/as e público. Ás veces 

a ilusión adornase con moi pouco. 

Benvidos/as ao mundo do teatro. 

É mellor inténtalo que darse por 

vencido. Este é, sen dúbida, o lema 

que podería caracterizar aos so-

cios/as de Amizade, unha asocia-

ción de persoas con discapacidade da provincia de Pontevedra, e os usuarios/as 

do CRD de Monte Porreiro. O dezaseis de xullo estrearon a súa gran obra: “Un 

día en Gallumbos do mar” na Casa da Cultura de Monte Porreiro; iso sí, só puide-

ron asistir a ela os seus familiares e coidadores/as, e bon, eu tamén nun plano 

secundario (dise que fun presentando a obra e as partes que a compoñían). Non 

sei se algunha vez quen me estea lendo asistiu a unha obra de teatro low cost, e 

digo isto porque o escenario non era axeitado para eles mais para que non que-

de feo o deixo no aire. 

Eran cerca das once da mañá e o director da obra chegaba ao lugar do escenario 

que, con axuda dun profesional do teatro alleo, foron decorando e axeitando o 

espazo como boamente podían. Unha vez que todo estaba listo, os actores ían 

chegando á Casa de Cultura. Non parecían persoas, máis ben eran xelatinas con-

vertidas en seres humanos. Os nervios estaban máis que a flor de pel xa que 

despois de máis dun ano de ensaios semanais era hora de amosar os seus pro-

gresos ante o público máis imponente e benévolo ao mesmo tempo: a familia. 

Era soamente para eles. A medida que se ía achegando a hora da verdade, os 

compoñentes do grupo de teatro de Amizade ultimaban os últimos detalles e os 

repasos de última hora. Facíanse cos elementos que os rodeaban, cunhas teas 

dispostas como un telón, valga a redundancia, e o improvisado despacho do al-

calde, epicentro do argumento teatral. 

Por fin dan as doce e con ela o comezo da obra. As portas ábrense e as xentes 

ocupan os seus correspondentes asentos. Os actores escóndense e inician os 

seus rituais de relaxación antes de saír a escea. E como nun abrir e pechar de 

ollos, dez artistas pasean e discuten polo espazo escénico interpretando un día 

Sorrir entre bambalinas 
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Opinión/Información 

Contos para sensibilizar sobre a discapacidade 

Deixámosvos varias suxestións de libros para que os/as máis pequenos/as cre-

zan en condicións e igualdade: 

-Os zapatos de Marta. 

-O cazo de Lorenzo. 

-O caso do número discapacitado. 

-A miña irmá Lola. 

-Oliver e os seus audífonos. 

-Alex vai ao hospital. 

-Pepe Lino e os seus colegas. 

Podedes descárgalos e/ou visualizalos no seguinte 

enlace: 

h t t p : / / w w w . a f u n d a c i o n . o r g / e s / s o c i a l i a / n o t i c i a /

cuentos_de_sensibilizacion_a_la_discapacidad 

normal nun pobo chamado “Gallumbos do Mar”. A sátira política, o humor e as 

aventuras dos cidadáns/cidadás conforma a obra sacando sorrisos a todos os 

que alí se atopan. Os aplausos atronan no lugar unha vez finalizada a interpreta-

ción e as bágoas van escapando dos ollos como quen non quere a cousa. Agra-

decementos, refrescos, tentempés e ledicia poñen a guinda final a un esforzo e a 

unha superación sen precedentes. Os estigmas pasan a mellor vida grazas a 

eles, e non é un discurso banal nin aleatorio, é a historia vital de persoas que por 

unha cousa ou por outra tiveron que amosar a súa valía máis que o resto nunha 

sociedade hipócrita e superficial como a nosa. Ter unha discapacidade non é 

sinónimo de incapacitado ¿Qué porque non digo os nomes dos actores, nin do 

director e nin dos demais presentes? Porque agardo que esta obra saia á luz e 

se represente ante todo tipo de público; será entón o momento no que estes 

artistas sexan os novos heroes dos teatros, e os seus nomes plasmaranse con 

orgullo e satisfacción. 

Por: Irea Lareu Pereira 
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Ataxia de Friedreich 

A ataxia de Friedreich é unha enfermidade hereditaria cun patrón de herencia 

autosómica recesiva, que significa que a persoa debe herdar dous xenes afecta-

dos, un de cada un dos pais, para que enfermidade se desenvolva. 

Unha persoa que ten só unha co-

pia anormal dun xen para unha 

enfermidade xenética recesiva, tal 

como a ataxia de Friedreich, deno-

mínase portador. Un portador non 

adquirirá a enfermidade mais po-

dería transmitir o xen afectado aos seus fillos/as. Se ambos pais son portadores 

do xen da Ataxia de Friedreich, os seus fillos terán un 25% de posibilidades de 

posuír a enfermidade e un 50% de herdar un xen anormal que eles, a súa vez, 

poderían pasar aos seus filllos. 

É unha enfermidade neurodexenerativa que causa en quenes a padecen un de-

terioro progresivo do cerebelo e ganglios espiñais dorsais. 

Esta dexeneración provoca nos afectados, de xeito imparable, unha perda pro-

gresiva de moitas das función necesarias para unha autonomía persoal: perda 

de sensibilidade, descoordinación nos movementos, escoliosis, disfagia, disar-

tria e en moitos casos diabetes e problemas cardíacos graves,. 

Os síntomas comezan comunmente entre os 5 e 15 anos, mais en raras oca-

sións poden aparecer tan pronto como aos 18 me-

ses ou tan tarde como aos 30 anos de idade. O 

primeiro síntoma en aparecer é xeralmente a difi-

cultade en camiñar ou ataxia do camiñar. A ataxia 

empeora gradualmente e propágase lentamente 

aos brazos, e logo ao tronco. Os signos iniciais in-

clúen deformidades dos pés tales como pé en ga-

rra, flexión dos dedos dos pés (movementos consis-

tentes en dobrar os dedos dos pés involuntariamen-

te), dedos grosos dos pés en forma de martillo e 

inversión dos pés (desvío cara adentro). Co tempo, 

os músculos comezan a debilitarse e a atrofiarse, 

en especial nos pés, as partes inferiores das pernas 

e as mans e aparecen deformidades.  

Ataxia de Friedreich 
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Madeline Stuart, de 18 anos, converteuse na 

primeira modelo profesional con síndrome de 

Down que desfilou, entre as mellores tops do 

mundo, sobre a pasarela da Semana da Moda 

neoiorquina. Fíxoa da man da sinatura FTL Moda, 

que presentou a súa proposta para a primaveira-

verán 2016 no marco da Mercedes-Benz New 

York Fashion Week. 

Como unha modelo máis, a australiana estivo pre-

sente nos castings, ensaios e preparativos dos 

desfiles, e compartiu nervios co resto das súas 

compañeiras no "backstage" mentres a peiteaban 

e maquillaban. 

Stuart non foi a primeira muller coa síndrome de 

Down en subirse á pasarela neoiorquina, aínda que sí a primeira en facelo como 

modelo profesional, xa que na anterior edición debutou a actriz Jamie Brewer, na 

que Maddy recoñece un modelo a seguir. Tampouco é a primeira vez que a firma 

FTL Moda conta con modelos con discapacidade para os seus desfiles. Na ante-

rior edición, en colaboración coa Fundación Vertical, que promove a investiga-

ción das lesións da médula espiñal, contou entre o seu casting con modelos que 

recorreron a pasarela nas súas cadeiras de rodas coas propostas da firma. 

 

Vidas con Capacidade 

Madeleine Stuart 



Asociación de persoas con 

discapacidade da comarca de 
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AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa a papeleira 

“Porque cada un/unha na vida ten unha mi-

sión…” 

Así versa a cabeceira desta web. 

Unha historia de superación e crecemento 

baseada en feitos incríbles mais reais. 

Deixámosvos o enlace: 

http://www.soyoscarjimenez.com/ 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 
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