
Xa temos comentado nalgunha ocasión as dificultades coas que se ato-

pan as persoas con discapacidade á hora de poder exercer o seu derei-

to ao voto con libredade e sen discriminación. 

Se unha persoa invidente non conta con papeletas en brai-

lle, estase producindo discriminación. Igualmente, se unha 

persoa con mobilidade reducida non pode acceder autóno-

mamente á mesa electoral, tamén existe 

discriminación (e se sacan a furna ao 

exterior, tamén é discriminación). Se 

todas as persoas son iguais, todas debe-

rían poder exercer o seu dereito a voto 

en Igualdade de condicións. 

Son os concellos os encagados de propoñer cales son os locais onde se 

instalarán as mesas electorais, e despois é a delegación provincial da 

Oficina do Censo Electoral a que ten a responsabilidade última de tomar 

a decisión, e a de propoñer alternativas no caso de que existan locais 

propostos polos concellos que non reúnan as correctas condicións de 

accesibilidade. 

No caso de que algunha persoa se atope con dificultades á hora de 

exercer o seu dereito ao voto nas vindeiras citas electorais (xerais ou 

autonómicas), DEBE deixar constanza na mesma mesa electoral e pre-

sentar unha RECLAMACIÓN contra a Xunta Electoral de zona. 

E ademais, tamén é interesante enviar unha nota de prensa 

aos diferentes medios de comunicación deixando constanza  

desas dificultades, e da responsabilidade do concello por 

propoñer espazos inaccesibles, e da xunta electoral por 

darlle o seu visto bo. Pero non te quedes sen facer nada. 

E se non podes votar en liberdade, PROTESTA!!! 
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Contactos políticos e técnicos 

A asociación Amizade leva anos intentando concienciar aos diferentes responsa-

bles políticos e técnicos dos diferentes concellos sobre a importancia de deseñar 

e construir espazos que poidan ser usados por unha variedade indeterminada de 

persoas, independentemente das capacidades para moverse e/ou orientarse. 

Nos últimos meses temos promovido a posta en marcha dunha liña de subven-

cións para a adaptación de Eurotaxis que facilitará en gran medida que pouco a 

pouco poida haber en Pontevedra un número suficiente de Eurotaxis que garan-

tan unha correcta prestación do servizo. Prevese que se publiquen nas vindeiras 

semanas. Neste mesmo eido, presentáronse propostas sobre a implantación do 

Bonotaxi, que están pendentes de avanzar nada súa concreción. 

Ademais de falar sobre diversas cues-

tións a mellorar da accesibilidade 

urbana, tamén se presentaron pro-

postas para facilitar o uso de persoas 

con discapacidade nos espazos cultu-

rais como o Pazo da Cultura, o Teatro 

Principal, ou a casa de cultura de 

Monteporreiro. Agárdase que poidan 

estar solucionados antes de final de 

ano. 

Así mesmo, participouse nunha charla a técnicos/as municipais e responsables 

de empresas que contratan coa administración na que se explicaban as diferen-

tes dificultades atopadas trala execución de diversas obras públicas. 

Tamén se está pendente de definir novas ubicacións onde poder sinalizar apar-

camentos reservados para persoas con mobilidade reducida, así como corrixir a 

sinalización doutras plazas existentes. 

En canto á polémica xurdida cos pasos de peóns sobreelevados (os lombos), 

Amizade transmitiu a súa postura ao respecto tanto ao propio concello como a 

representantes de Marea Pontevedra e do Partido Popular. 

Otra cuestión sobre a que tamén se fixeron propostas foi a inclusión de cláusulas 

sociais en distintos contratos da administración municipal, de maneira que se 

puidese fomentar tanto a accesibilidade como o emprego de persoas con disca-

pacidade. 
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Asemblea Xeral de Amizade 

O sábado día 7 de maio de 

2016 celebrouse a XXIII Asem-

blea Xeral da asociación Amiza-

de, no Pazo da Cultura de Pon-

tevedra. A Xunta Directiva deu 

conta do traballo desenvolvido 

durante o exercicio do 2015, 

presentando a memoria de 

todas as actividades realizadas 

así como o balance económico, 

que concluiu cun certo aforro. 

Ambos documentos foron apro-

bados por unanimidade dos 

socios e socias presentes.  

Expúxose tamén o programa de acti-

vidades para o ano 2016 que, ade-

mais da continuidade de certos servi-

zos e actividades, inclúe a intención 

de manter o desenvolvemento do 

proxecto de atención psicolóxica e 

poñer en marcha un de atención Lo-

gopedia ou outros de fomento do 

deporte (sobre todo a través dun ser-

vizo de préstamo de handbikes, e coa 

celebración dunha xornada multide-

portiva).  

Como se ven facendo nas últimas 

edicions, ao finalizar a asembleas 

tivo lugar unha comida na que máis 

de 40 persoas (socios/as e ami-

gos/as) puideron compartir as súas 

inquedanzas, opinións e experien-

cias, rematando así a xornada dun 

xeito máis informal e divertido. 



O Boletín
 

Páx. 4 
www.asociacionamizade.org 

Novas 

No vindeiro mes de xuño, Amizade conta-

rá con tres Handbikes que como xa ven 

sendo habitual, solicitamos á Fundación 

Maria José Jove nesta época do ano para 

fomentar o deporte adaptado, así como 

hábitos de vida saudables.  

Ao mesmo tempo, tamén aproveitamos 

para reivindicar instalacións deportivas 

axeitadas na nosa cidade. 

Neste senso, téñense previsto as seguin-

tes actividades: 

4 de Xuño: Xornada Multideportiva Adap-

tada de 10:00 a 14:00 na Alameda de 

Pontevedra.  

Xestionará a actividade a Fundación Tam-

bién que conta con ampla experiencia no 

fomento do deporte adaptado e que se desprazarán desde Madrid para amosar-

nos e desfrutar de oito deportes como o Slalom, Baloncesto en cadeira de rodas, 

Tenis de mesa, Boccia, Circuito de Handbikes, ... 

11 de Xuño: Xornada Aberta a todas as persoas para probar Handbikes na Ala-

meda de Pontevedra. 

18 de Xuño: Participación na carreira popular Pontenoite 5+5. 

Outras actividades lúdicas previstas para os vindeiros meses (susceptibles de 

modificacións por cuestións metereolóxicas) son: 

2 de Xullo: Xornada de Confraternización en Montalvo. 

27 de Agosto: Saída a Baiona (ou a outro lugar de similar interese). 

10 de Setembro: Xornada de Pesca e paseo polo río. 

Quedades todas/os convidadas/os a participar nas distintas actividades.  

Agardámosvos!!!!!. 

Vindeiras actividades 



O Boletín
 

Páx. 5 www.asociacionamizade.org 

Novas 

Amizade Declarada de Utilidade Pública 

Foi hai case un ano, en xuño 

de 2015 cando a Asociación 

Amizade foi Declarada de Utili-

dade Pública. 

Polo que podemos afirmar que 

os nosos fin estatutarios pro-

moven o interese xeral e que a 

nosa actividade non se res-

trinxe só aos asociados/as, senón que chega á sociedade en xeral. 

Ademais, o feito de estar Declarados de Utilidade Pública dá dereito a certas  

exencións e beneficios fiscais para a Asociación e os/as seus/súas asociados/

as e financiadores. Neste 2016 darémonos de alta na Lei de Mecenazgo, que 

tamén ten outros beneficios fiscais. 

Programa de vela 

Desde hai anos, COGAMI ven organizando en colaboración co Real Club Náutico 

de Sanxenxo e a Fundación Mapfre, o “Programa de Lecer Náutico”. 

O obxectivo do mesmo é achegar o deporte náutico da vela ás persoas con dis-

capacidade. 

A actividade soe desenvolverse nunha se-

mana (pola mañá de luns a venres) en 

Sanxenxo, entre os meses de xuño e se-

tembro. 

Para organizalo, necesitábamos saber que 

persoas estariades interesadas en partici-

par de cara a organizar unha posible quen-

da para os/as  socios/as de Amizade. 

Tedes de prazo ata o vindeiro 10 de xuño no tlf 986 84 52 50 ou no enderezo 

amizade@asociacionamizade.org 
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Sen a colaboración de empresas privadas como Froiz, Acceda Ortopedia, Gadis, 

Autocares Rias Baixas, … moitos dos nosos proxectos (como a Xornada Multide-

portiva Adaptada), servizos (como o de Apoio Psicolóxico) actividades (como as 

saídas de ocio) non serían posibles.  

É por elo que queremos agradecer de manera explícita a súa aposta por colabo-

ar con Amizade, posibilitando que poidamos desenvolver máis e mellores servi-

zos, e contribuíndo a mellorar a vida das persoas con discapacidade. 

 

 

 

As administracións públicas teñen a obriga de poñer os mecanismos para que 

todas as persoas teñan as mesmas oportunidades, pero a realidade amósanos 

que non sempre é así, e que sempre poden facer máis. 

De todas maneiras, tamén queremos agradecer a colaboración ao Concello de 

Pontevedra e ao concello Poio, así como á Deputación Provincial de Pontevedra, 

que coas súas contribucións nos permiten continuar prestando o servizo de fisio-

terapia, Obradoiro de Ocio e activida-

des de lecer. 

 

Agradecemento entidades e empresas colaboradoras 
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Información 

Turisme de Barcelona creou o primeiro rotei-

ro guiado pola cidade para persoas con mo-

bilidade reducida.  

Trátase do producto Easy Walking Tour 

Gòtic, libre de barreiras arquitectónicas e 

dunha hora e media de duración a través do 

barrio máis antigo da cidade. 

Segundo explica a axencia de promoción 

turística, esta ruta guiada está deseñada para persoas con mobilidade reducida, 

que se desprazan en cadeira de rodas ou camiñan con axuda dun bastón, ou se 

cansan cando están paradas demasiado tempo. 

“Turisme de Barcelona xa está traballando no desenvolvemento de máis roteiros 

regulares accesibles e de distintas versións de tours para outros colectivos como 

persoas con cegueira ou visión reducida e persoas que empregan a lingua de 

signos, que hoxe por hoxe se poden realizar a medida baixo petición”, segundo a 

axencia.  

Barcelona crea o primeiro roteiro guiado para persoas con mobilidade 

reducida 

O seguemento dos lesionados medulares farase no Meixoeiro 

A loita pola prestación desta atención en Vigo 

comezou hai xa dous anos e cristalizouse na 

constitución da Plataforma de Lesionados Me-

dulares de Galicia, que denunciou repetida-

mente as dificultades e custes que deben asu-

mir estas persoas á hora de desprazarse ao 

hospital coruñés  Juan Canalejo (único hospi-

tal que conta cunha unidade especializada en 

toda Galicia) cada vez que toca revisión ou require unha consulta. 

Foi no pasado mes de abril cando o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Al-

muiña, confirmou que o protocolo está moi “avanzado” e que en “dous ou tres 

meses estaría operativo” no Hospital Meixoeiro de Vigo.  

Agardamos sexa unha pronta realidade!. 
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Lupus 

O lupus é unha enfermidade reumática 

sistémica e crónica, é dicir, pode afec-

tar a calquera órgano e/ou sistema, ás 

articulacións e aos músculos, pode 

danar a pel, ril, pulmón e casi todos os 

órganos. 

Unha das características desta patolo-

xía é que é unha enfermidade moi heteroxénea. É difícil encontrar dous pacien-

tes cos mesmos síntomas e cos mesmos patróns da enfermidade. Iso complica 

moitas veces que se diagnostique. 

A evolución da enfermidade desenvólvese en fases de brote e outras nos que os 

efectos da enfermidade remiten. Asimesmo, hai lupus moi severos e outros non 

tan graves como os que se manifiestan e están limitados a afeccións na pel. 

En liñas xerais, cando unha persoa está diagnosticada con lupus, as células do 

sistema inmune agreden ás propias do organismo provocando que se ocasionen 

inflamacións e se danen os tecidos. O lupus actúa producindo anticorpos que 

sobreestimulan os linfocitos B (as células que producen os anticorpos). 

Esta patoloxía afecta principalmente ás mulleres e nunha época da vida na que 

se é fértil (entre 20 e 40 anos). Mais tamén se describiron casos en nenos/as e 

anciáns/ás. 

A causa do lupus eritematoso segue sendo descoñecida. Sen embargo, ao tratar-

se dunha enfermidade autoinmune, hai distintos factores que si se coñecen, que 

poden influir e provocar lupus. A máis coñecida é a alteración no sistema inmu-

nolóxico, que entre outras funcións é o encargado de defender ao corpo fronte a 

posibles infeccións. 

Outras das causas que se barallan responden á xenética. Comprobouse que, por 

exemplo, en xemelgos se un dos irmáns ten a enfermidade, o lupus tende a apa-

recer con maior frecuencia no outro irmán. Sen embargo, aínda que se descoñe-

cen que xens concretos son responsables desta enfermidade. 

Os factores ambientais tamén poderían incidir nesta patoloxía. Considerase que, 

por exemplo, a exposición á luz solar tamén podería ser un factor potenciador da 

patoloxía. De feito, moitas persoas con lupus teñen fotosensibilidade aos raios  

Lupus 
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Lupus 

Ultravioletas. Algúns medicamentos tamén poden desencadear un brote desta 

patoloxía. 

Asimesmo, as hormonas (en concreto os estrógenos femininos) poden estar im-

plicadas na enfermidade. De feito, observouse que as pílruras anticonceptivas 

poden acelerar a súa aparición en mulleres xeneticamente predispostas. Deste 

xeito, os brotes de lupus soen ser máis común en mulleres en estado fértil.  

Ao tratarse dunha enfermidade multisistémica afecta a varios órganos. Presenta 

por un lado síntomas xerais: o cansanzo, a perda de peso inexplicable, a febre 

prolongada que non se debe a ningún proceso infeccioso e alteracións da tempe-

ratura. 

A febre é un síntoma moi im-

portante porque pode deberse 

á propia enfermidade ou a un-

ha infección que coexiste co 

lupus. É fundamental determi-

nar a fonte para tratalo de for-

ma axeitada. 

Podemos agrupar os síntomas en síntomas articulares e musculares, dermato-

lóxicos, cardiacos e pulmonares, no ril, neurolóxicos, do aparato dixestivo, hema-

tolóxicos,  

Existen dous tipos de lupus: 

-Lupus eritematoso discoide (LED): Enfermidade crónica e recidivante caracteri-

zada por manchas redondas vermellas de bordes ben definidos sobre a pel.   

-Lupus eritematoso sistémico (LES): Enfermida-

de autoinmune con episodios de inflamación 

nas articulacións, os tendóns e outros tecidos 

conectivos e moi diversos órganos. 

Ao igual que outras enfermidades reumatolóxi-

cas, o lupus non ten ningunha proba diagnósti-

ca complementaria que sexa definitiva e poida 

determinar a enfermidade. O diagnóstico, polo 

tanto, baséase principalmente nos síntomas e probas analíticas.  

http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/hormonas.html
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Viaxar 

Estás interesado/a en 

viaxar???. En grupo, en 

familia, só????.  

CONTIGO+ é un equipo de 

especialistas na creación 

de experiencias, emo-

cións, sensacións e rela-

ción persoais, mediante a 

organización e xestión de viaxes para familias que, no seu núcleo, conten con 

algún membro con calquera tipo de discapacidade Mais tamén organizan viaxes 

para asociacións, grupos de profesionais, encontros de pais, campamentos, 

….ou viaxes individuais. 

Dispoñen de dous tipos de paquetes: as experiencias preparadas e as expe-

riencias a medida. En cada unha delas prometen “desfrutaredes como nun-

ca antes o fixéchedes, con actividades especialmente pensadas para cada 

grupo de persoas, un trato cercano e sensible, e a súa atención e acompa-

ñamento personalizado as 24 horas do día, durante toda a estancia no lugar 

ao que se vaia, xa sexa de entre os seus destinos, ou calquera lugar do mun-

do que queirades propoñerlles”.  

Aquí deixamos o enlace a súa web: 

http://www.contigomasviajes.com/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=e

mail&utm_source=mail-marketing 

Na que ademais tamén podedes consultar a experiencia “viaxeira” doutras per-

soas. 

Segundo versa na súa web, “dá 

igual que o destino sexa Nova Iork, 

Groenlandia, Alaska ou Punta Ca-

na; que vos apeteza facer unha 

cata de chocolates, visitar o museo de Historia Natural de Londres, ver un musi-

cal en Brodway ou visitar Disneylandia. Só tedes que soñar expertos/as. E nós, 

faremos que os soños se fagan realidade…”. 

Contigo máis viaxes 
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Gabriel Torres ten 37 anos e é 

natural de Arxentina. 

Aos dous anos tivo un accidente 

de tráfico e dende aquela des-

prázase en cadeira de rodas. 

Comenzou a bailar de nena e 

agora o fai profesionalmente na 

Compañía de Danzas sen Fron-

teiras, un programa integrador 

de baile. 

No pasado agosto de 2015 e por primeira vez participou na esixente competen-

cia internacional do 2×4, na categoría tango escenario. Era a primeira vez que 

unha parella integrada por unha bailarina en cadeira de rodas participaba. A súa 

presentación levouse a cabo no escenario da Usina da Arte, un espazo cultural 

no que se desenvolven as rondas clasificatorias do mundial, deixando impresio-

nadas/os as/os asistentes e xurado. 

Como parte da rutina, o 

seu compañeiro levan-

touna da cadeira de rodas 

e tendidos no chan simu-

l a r o n  a s  t í p i c a s  

“quebradas” do tango. 

“A danza está aberta a 

todo tipo de corpos. Per-

mítenos sacar o máis pro-

fundo que temos e ser 

libres” dixo trala súa ac-

tuación co seu compañeiro Pablo Rafael Pereyra, quen comentou que o obxecti-

vo de participar no mundial é chamar a atención e provocar un cambio de actitu-

de na sociedade ante as persoas con limitacións motrices.  

“Bailar é totalmente motivador, liberador, son sensacións linda para vivir” incidiu 

Gabriela. 

Vidas con Capacidade 

Gabriela Fernanda Torres 
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AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa a papeleira 

Vacacións COCEMFE 2016 

Na web podedes consultar toda a información 

relativa aos distintos destinos, datas, procede-

mento de solicitude, entre outras. 

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

Handiway, unha revolucionaria web de ocio 

para persoas con discapacidade 

Entre as actividades ofertadas están volar en 

paratrike ou globo aerostático, facer unha tra-

vesía en kaiak ou un curso de buceo, ou con-

ducir un coche de competición.   

http://www.topik.in/es/post/handiway-una-

revolucionaria-web-de-ocio-para-personas-con-

discapacidad?language=es 

 

 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 
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