
Dentro dunhas semanas iniciarase unha campaña da declaración da 

renda e todas as persoas temos a posibilidade de decidir a onde 

queremos que se destine unha parte dos nosos impostos.  

Trátase de tomar a decisión de marcar a X Solidaria, 

dedicando o 0,7% dos nosos impostos a fins sociais, e 

axudando así ás persoas máis vulnerables.  

De non facelo, o contribuínte decide 

tomar unha actitude pasiva e deixar que 

sexa o Estado quen decida o destino 

desa parte dos impostos. 

É un pequeno xesto que non supón ningún gasto para 

a contribuínte pero que ten unha repercusión 

importante na cantidade de recursos que o estado se verá obrigado a 

dedicar a Fins Sociais. 

Diversas entidades do eido da discapacidade, da loita contra o cancro, 

de cooperación ao desenvolvemento, da infancia, ou da muller, se 

verán beneficiadas por un pequeno xesto que calquera persoa pode 

facer na súa declaración. 

Non hai escusa; “Nin pagas 

máis nin te devolven menos” 

Así que, xa sabes: marca a X 

Solidaria. Contribúe. Dálle a 

importancia que se merece. 

Decide sobre o 0,7% dos teus 

impostos. Non pases de todo!. 

http://www.xsolidaria.org/  

X SOLIDARIA 
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Novas 

Charla no CEIP de Cuntis coa Asociación Avanzar, o 3 de Decembro 

Con motivo do Día Internacional das persoas con discapacidade, o pasado 3 de 

Decembro, socios de Amizade acompañaron a membros da Asociación Avanzar 

de Cuntis nunha charla de sensibilización no CEIP de Cuntis. 

Amizade leva anos impartindo 

charlas en escolas, Institutos e 

Asociacións da comarca de Ponte-

vedra co obxecto principal de for-

mar e sensibilizar á sociedade en 

xeral da importancia de fomentar a 

autonomía a todos os niveis das 

persoas con discapacidade, contri-

buíndo ao seu desenvolvemento 

integral, ao tempo que desmontar 

estereotipos e prexuízos que aínda 

existen sobre a discapacidade. 

Retomamos as actividades e servizos 

Comeza un ano novo e Amizade retoma as súas actividades e servizos.  

En canto aos servizos que se prestan, destacamos: 

-Servizo de Información e Asesoramento: Este servizo ten como finalidade pro-

porcionar información e asesoramento a persoas relacionadas directa ou indirec-

tamente coa discapacidade (normativa relacionada cos dereitos individuais e 

colectivos, beneficios do certificado de discapacidade, axudas económicas e 

técnicas, accesibilidade e supresión de barreiras, formación, asociacionismo, 

etc.). Proporciónase diariamente, en horario de atención de 09:00 a 15:00, no 

local social de Amizade, por teléfono ou correo electrónico.  

-Apoio Psicolóxico: Ten como finalidade principal mellorar o 

benestar emocional das persoas con discapacidade e as 

súas familias, ao tempo que previr dificultades da vida deri-

vados da falta de recursos psicolóxicos e habilidades para 

manexar situacións adversas. O servizo préstase en Proce-

so Psicología (Rúa Marquesa, 5—2º A. Pontevedra) e os 

socios/as de Amizade gozan dun prezo reducido. 
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-Fisioterapia:  O servizo ten por obxecto manter e/ou 

mellorar o estado físico das persoas con discapacida-

de de cara a favorecer a súa autonomía persoal e 

previr situacións de dependencia. As sesións desen-

vólvense no local social de Amizade en Monte Porrei-

ro e tamén en calquera dos centros de Vithas Salud. 

As persoas socias contan con descontos importantes 

nos prezos das sesións. 

-Aula de Novas Tecnoloxías: Espazo debidamente 

equipado con equipos informáticos con conexión a 

Internet do que as persoas socias poden facer uso 

libremente. (Consultar horarios). 

Entre as actividades que desenvolvemos, podemos destacar: 

-Actividades de Sensibilización Social e Política: Impartición de charlas, colabora-

ción en xornadas e mesas informativas, reunión con políticos e persoal técnico 

de diferentes concellos, ... 

-Obradoiro de Ocio Inclusivo:  O obxectivo deste obradoiro é promover a adquisi-

ción e desenvolvemento das habilidades sociais e persoais, mediante a interac-

ción social das persoas participantes, ao tempo que ofrecer alternativas de ocio 

reais. O obradoiro desenvólvese o venres en horario de 17:30 a 20:30 no local 

social de Amizade en Monte Porreiro.  

-Actividades de Ocio e Tempo Libre: Ao longo do ano, aínda que máis centradas 

nos meses de verán, organizamos varias saídas a lugares 

emblemáticos  e/ou de interese paisaxístico. Nas mesmas 

promóvese a interacción entre as persoas ao tempo que 

constitúen unha alternativa de lecer. 

-Obradoiro de Manualidades: Trátase dunha actividade di-

versa na que se pintan telas, figuras, cadros,… favorecendo 

a mellora das habilidades manipulativas. Desenvólvese nos 

locais da asociación en Monteporreiro, en horario de 17:30 

a 20:00h. Se algunha persoa está interesada, que se poña 

en contacto coa asociación, xa que se está pendente de 

retomar a actividade nos vindeiros meses, dependendo da 

demanda detectada. 
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O pasado mes de decembro, 

estivemos diante dunha nova 

convocatoria electoral na que, 

unha vez máis, existiu discrimi-

nación no dereito ao voto.  

Aínda que pareza mentira no 

ano no que estamos; aínda que 

exista cada vez máis lexisla-

ción; aínda que a sociedade parece cada vez máis concienciada; ... o certo é que 

seguimos lonxe de gozar das mesmas oportunidades. 

Existe un colexio electoral situado no Teleclub de Alba ao que se accede subindo 

dous tramos de escaleiras. Un acceso imposible para moitas persoas con mobili-

dade reducida. 

E non se trata de que baixen a furna a pé de rúa senón de que calquera ci-

dadán/á poida exercer o seu dereito ao voto sen ter que pedir favores; sen que 

teñamos que soportar discriminación. 

Instamos ao concello de Pontevedra a que solucione esta cuestión (así como 

outros colexios que poidan non ser accesibles) e habilite espazos axeitados para 

garantir a igualdade de oportunidades a todas as persoas.  

Amizade denuncia falta de accesibilidade de colexio electoral 

http://www.ciudadespatrimonio.org/accesibilidad/  

Neste enlace pódese atopar información útil se decidides visitar calquera das 

trece ciudades que conforman o grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade. 

 

Rutas accesibles Cidades Patrimonio da Humanidade 
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Información 

A APP Turismo Accesible by Equalitas é unha aplicación móbil 

que quere que o usuario/a sexa o protagonista. Pensada pa-

ra que as persoas con discapacidade atopen información de 

lugares accesibles dun xeito sinxelo, rápido, intuitivo e poidan 

ademáis puntuar ou valorar os lugares e compartir outros 

novos que non aparezan. 

Inclúe ademáis outros destinos estranxeiros como Alemaña, 

Andorra, Bélxica e incluso Arxentina. 

Pode descargarse no seguinte enlace: 

http://equalitasvitae.com/es/noticias/noticia.php?id=405 

Turismo accesible, a nova APP onde a persoa é a protagonista 

Web de interese para viaxar lonxe:  

http://www.travel-xperience.com/turismo-accesible/rutas-circuitos-y-

excursiones/ 

Na mesma pódense atopar paquetes, circuitos, roteiros e excursións accesibles, 

así como hoteis e testemuños dos viaxeiros/as. 

Hai destinos coma Andorra, Arxentina, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, 

Israel, Italia, Xordania, México, Reino Unido e/ou Sudáfrica. 

Só fica ANIMARSE A VIAXAR!!!!. 

Rutas accesibles polo mundo 
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Información 

O Comité Español de Representantes de Persoas 

con Discapacidade (Cermi) fixo entrega na Oficina 

do Censo Electoral das 737.622 sinaturas que du-

rante 11 meses recabaron da cidadanía, co fin de 

presentar unha iniciativa lexislativa popular (ILP) 

contra o actual “copago confiscatorio” en depen-

dencia. 

O final da recollida de sinaturas e a entrega das mesmas produciuse a poucas 

xornadas do Día Internacional das Persoas con Discapacidade, que se celebra o 

3 de decembro, o que para o presidente do Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, "é a 

mellor forma de celebralo, a través da mobilización ciudadá".  

O presidente da entidade suliñou que “é a primeira iniciativa deste tipo sobre 

discapacidade e dependencia, que ademáis coronouse cun rotundo éxito e su-

pera considerablemente o mínimo de 500.000 sinaturas necesarias para poder 

presentar a ILP”. 

Pérez Bueno amosou a súa gratitude á sociedade por terse sumado a esta inicia-

tiva nas rúas, teatros, universidades ou eventos públicos, amosando así a súa 

solidaridade cos máis vulnerables. Asimesmo, fixo extensivo o seu agradecemen-

to ao conxunto das entidades do ámbito da discapacidade que se implicaron 

nesta campaña, a múltiples organizacións de outras áreas do Terceiro Sector, a 

miles de voluntarios e a todas as persoas que traballaron para que "todo se sal-

de con este excelente resultado", como os 2.413 fedatarios, responsables de 

verificar a validez das sinaturas. 

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, avanzou que existen 

"moitas posibilidades" de poder aceptar a proposta do Parlamento para que os 

pacientes con lesións medulares que viven na zona sur de Galicia poidan pasar 

as súas revisións en centros como o Álvaro Cunqueiro de 

Vigo e non teñan que ir así á Coruña, onde es-

tá actualmente a única unidade de atención para estas 

patoloxías.  

Agardamos que se cumpla o mandato do parlamento!. 

Vigo atenderá a lesionados medulares 

Cermi recolle máis de 737.000 sinaturas contra o copago confiscatorio 
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Información 

Plataforma para a concienciación das enfermidades crónicas 

http://www.diseasemaps.org/es/ 

É unha plataforma para concienciar 

á sociedade sobre as enfermidades 

crónicas e pouco frecuentes e 

axudar ás persoas que as sofren. 

Ademais, e a través de mapas 

mundiais, pretenden conectar a 

afectados, familiares, asociacións e 

investigadores.  

Conectan a persoas que están pasando unha etapa da súa vida complicada co 

obxectivo de axudalas a atopar un camiño polo cal poder mellorar as súas vidas. 

Este sería un exemplo de mapa de esclerose múltiple: 

http://www.diseasemaps.org/es/multiple-sclerosis/ 

Mais na web pódense atopar moitos máis exemplos. Tamén foros, estatísticas, 

ou consellos. 

Tamén comezaron a engadir asociacións de pacientes ao mapa, xa que ao seu 

entender son un piar fundamental para axudar a persoas que están sufrindo 

algunha enfermidade. 

Queren dar a maior visibilidade e difusión posible ás asociacións. Desta forma 

calquera persoa poderá ver dun xeito sinxelo cal é a asociación que ten máis 

preto e contactar con ela. 

http://diseasemaps.mailrelay-iii.es/newslink/10281/4.html


O Boletín
 

Páx. 8 www.asociacionamizade.org 

Autismo 

O autismo é un trastorno do neuro-

desenvolvemento caracterizado 

por alteración da interacción social, 

da comunicación (tanto verbal co-

mo non verbal) e o comportamento 

restrinxido e repetitivo.  

Os pais xeralmente notan signos 

nos dous primeiros anos de vida do 

seu fillo/a. Estes xeralmente se 

desenvolven gradualmente, mais algúns nenos/as con autismo alcanzan os seus 

fitos do desenvolvemento a un ritmo normal e logo sofren autismo regresivo. 

O autismo é altamente herdable, mais a causa inclúe tanto factores ambientais 

como susceptibilidade xenética. En casos raros, o autismo está fortemente aso-

ciado con teratoloxía (axentes que causan defectos de nacemento). As controver-

sias rodean ás outras causas ambientais propostas; por exemplo, as hipóteses 

de vacina son bioloxicamente implausibles e foron refutadas por estudios cientí-

ficos.  

Os criterios de diagnóstico requiren 

que os síntomas se fagan evidentes 

na primeira infancia, tipicamente an-

tes dos tres anos. O autismo afecta 

ao procesamento de información no 

cerebro alterando como as células 

nerviosas e as súas sinapsis se co-

nectan e organizan; como ocurre isto 

non está ben esclarecido. É un dos 

tres trastornos do espectro autista 

(TEA); os outros dous son a síndrome de Asperger (que carece de retrasos no 

desenvolvemento cognitivo e da linguaxe) e o trastorno xeralizado do desenvol-

vemento non especificado (TGD-NE), que se diagnostica cando non se cumpren a 

totalidade dos criterios para o autismo ou a síndrome de Asperger. 

As intervencións temperás de conducta, cognición e fala poden axudar aos ne-

nos con autismo a gañar habilidades de autocoidado, sociais e comunicativas.  

Autismo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_del_neurodesarrollo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_del_neurodesarrollo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitos_del_desarrollo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autismo_regresivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teratolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo_no_especificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo_no_especificado
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Autismo 

A palabra autismo foi empregada por 

primeira vez en 1912 polo psiquiatra 

suizo Eugene Bleuler, nun artigo publi-

cado no American Journal of Insanity. 

A clasificación médica do autismo non 

ocurreu ata 1943, cando o Dr. Leo 

Kanner, do Hospital Johns Hopkins, 

estudou a un grupo de once nenos e 

introduciu a caracterización autismo 

infantil temperá. Ao mesmo tempo un 

científico austríaco, o Dr. Hans Asper-

ger, utilizou coincidentemente o termo 

psicopatía autista en nenos/as que exhibían características similares. O traballo 

do Dr. Asperger, sen embargo, non foi recoñecido ata 1981 (por medio de Lorna 

Wing), debido principalmente a que foi escrito en alemán. 

As interpretacións do comportamento dos grupos observados por Kanner e As-

perger foron distintas. Kanner reportou que tres dos once nenos/as non falaban 

e os demais non utilizaban as capacidades lingüísticas que posuían. Tamén no-

tou un comportamento auto-estimulatorio e "estranos" movementos en aqueles 

nenos/as. Polo seu lado, Asperger notou máis ben os seus intereses intensos e 

inusuais, a súa repetitividade de rutinas e o seu apego a certos obxectos, o cal 

era moi diferente ao autismo de alto rendemento, xa que no experimento de As-

perger todos falaban. Indicou que algúns destes nenos/as falaban como 

"pequenos pro-

fesores" acerca 

da súa área de 

interese, e pro-

puxo a teoría de 

que para ter 

éxito nas cien-

cias e o arte un debía ter certo nivel de autismo. 

Aínda que tanto Hans Asperger como Leo Kanner posiblemente observaron a 

mesma condición, as súas diferentes interpretacións levaron á formulación da 

síndrome de Asperger (termo utilizado por Lorna Wing nunha publicación en 

1981), o que o diferenciaba ao autismo de Kanner. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Bleuler
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Johns_Hopkins
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
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Información 

Subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o pago de 

parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia. 

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto subvencionar parte 

da factura eléctrica ás unidades de convivencia con menores ou persoas con 

discapacidade cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1,5 

veces o IPREM (9.585,19 €/ano). 

Poderán solicitar esta axuda as persoas residentes na Comunidade Autónoma de 

Galicia que convivan con menores de 18 anos ou persoas con discapacidade e 

teñan un gasto derivado do subministro de enerxía eléctrica na súa vivenda habi-

tual. Para + Info: 

 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 / s u b v e n c i o n /

s u b v e n -

cions_para_o_pagamento_de_parte_da_factura_electrica_a_traves_do_tick 

Subvencións para o pagamento de parte da factura eléctrica 

Disabled Park 

Disabled Park é un dispositivo 

de localización de aparcamento 

e lugares que teñan habilitadas 

zonas de acceso para persoas 

con mobilidade reducida.  

Mediante xeolocalización, esta 

aplicación identifica as prazas 

de parking dispoñibles ao seu 

arredor cun só click.  

Ademais a través dun formulario 

que teñen na web (http://

www.disabledpark.com/) pódese 

colaborar indicando onde hai 

prazas de aparcamento que non 

están rexistradas na aplicación, para que as inserten no seu sistema. 
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Helen Adams Keller, nada en Tuscumbia (Alabama) o 

27 de xuño de 1880 e finada en Westport 

(Connecticut) o 1 de xuño de 1968, foi unha escritora, 

conferencista e activista social estadounidense.  

Helen Keller quedou cega e xorda, desde nena, debido 

a unha doenza diagnosticada na época como febre 

cerebral (posiblemente foi escarlatina ou sarampelo). 

Superou todos os obstáculos, tornándose unha das 

máis notábeis personalidades do século XX. Ela sentía 

as ondulacións dos paxaros a través das copas e pólas 

das árbores dalgún parque onde ela paseaba. 

Foi unha famosa escritora, filósofa e conferenciante, cun extenso traballo que 

desenvolveu en favor das persoas con discapacidade. Anne Sullivan foi a súa 

profesora, compañeira e protectora. 

En 1904 graduouse como bacha-

rel en filosofía polo Radcliffe Co-

llege, institución que a agraciou co 

premio Alumno Destacado no 50 

aniversario da súa formación. Fa-

laba os idiomas francés, latín e 

alemán. 

Ao longo da vida foi agraciada con 

títulos e diplomas honorarios de 

diversas institucións, como a universidade Harvard e universidades da Escocia, 

Alemaña, India e África do Sur. En 1952 foi nomeada Cabaleiro da Lexión de 

Honra da Francia. Foi condecorada coa Orde do Cruceiro do Sur, no Brasil, coa 

do Tesouro Sagrado, no Xapón, entre outras. 

Foi membro honorario de varias sociedades científicas e organizacións filantrópi-

cas nos cinco continentes. 

En 1902 estreouse na literatura publicando a súa autobiografía A Historia da 

Miña Vida. Despois iniciou a súa carreira no xornalismo, escribindo artigos no 

Ladies Home Journal. A partir de entón non parou de escribir. 

Vidas con Capacidade 

Helen Keller 

https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuscumbia&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Alabama
https://gl.wikipedia.org/wiki/27_de_xu%C3%B1o
https://gl.wikipedia.org/wiki/1880
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westport,_Connecticut&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://gl.wikipedia.org/wiki/1_de_xu%C3%B1o
https://gl.wikipedia.org/wiki/1968
https://gl.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://gl.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cegueira
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xordeira
https://gl.wikipedia.org/wiki/Escarlatina
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarampelo&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/1904
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Graduaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Bacharelato
https://gl.wikipedia.org/wiki/Bacharelato
https://gl.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Radcliffe_College&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Radcliffe_College&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Universidade_Harvard
https://gl.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://gl.wikipedia.org/wiki/India
https://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sur
https://gl.wikipedia.org/wiki/1952
https://gl.wikipedia.org/wiki/Francia
https://gl.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xap%C3%B3n
https://gl.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%A1ntropo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%A1ntropo
https://gl.wikipedia.org/wiki/1902
https://gl.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://gl.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xornalismo
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AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa a papeleira 

Web de Turismo Accesible 

Lanzan a web Saber Sabor, un portal sobre 

turismo creativo, sostible e accesible, no que 

comparten turismo cultural, gastronómico e 

enoturismo en Tomelloso (Cidad Real), guiadas 

por persoas con capacidades diversas e adap-

tadas a persoas con mobilidade reducida. 

http://sabersabor.es/descubre-tomelloso-

especial-personas-con-movilidad-reducida/ 

Making off Hefesto 2015 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=Wn1ezLo3kFA 

 

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 
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