
Xa remataron os Xogos Paralímpicos e todo o mundo puido ver unha 

gran variedade de deportes diferentes, practicados de xeito diferente, e 

por deportistas “diferentes”. 

Pero a cobertura mediática recibida por parte da compañía 

pública de Radio Televisión Española volveu a constatar unha 

clara discriminación.  

Mentres que os Xogos Olímpicos gozaron 

dunha cobertura de 12 horas diarias en 

“La1” e as 24h en Teledeporte, os Paralím-

picos non tiveron case ninguna presenza en 

“La 1” e lonxe das 24h en Teledeporte. Nos 

X.Olímpicos Había ata 19 sinais en directo desde a 

web e retransmisión de todas as probas con participación española e 

moitas outras de diversas disciplinas deportivas; é o que se debería 

esperar. Pero nos X.Paralímpcios houbo poucas sinais desde a web e 

nin sequera se transmitiron todas as probas nas que participaron os 

nosos deportistas..É lamentable 

Moito se lle enche a boca aos xornalistas e aos políticos con iso de que 

os paralímpicos teñen moito mérito, mesmo máis que os demais depor-

tistas sen discapacidade, pero á hora da verdade seguen a deixarnos 

nun segundo plano, demostrando que nin sequera nos consideran 

iguais; discriminando. 

Nos Xogos Paralímpicos houbo 127 de-

portistas españois que intentaron cumprir 

o seu soño de acadar unha medalla olím-

pica, que algúns conseguiron. Ben seguro 

que a todos eles lles gustaría ser tratados igual que aos Olímpicos.  

Xogos Paralímpicos de Río 2016 
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Novas 

Amizade organiza unha xornada Multideportiva Adaptada 

O pasado 4 de xuño, na Av. Montero Ríos de 

Pontevedra, Amizade organizou unha xorna-

da multideportiva adaptada para que toda 

aquela persoa interesada (tivera ou non dis-

capacidade) puidera probar e practicar dis-

tintos deportes adaptados.  

A actividade deu comezo ás 10:00 e rema-

tou ás 14:00. Foi xestionada pola Fundación 

También que contan con ampla experiencia 

na inclusión social das per-

soas con discapacidade e o 

fomento de valores educativos 

en actividades deportivas 

adaptadas, de ocio e tempo 

libre. Desprazáronse desde 

Madrid nunha unidade móbil  

na que transportaron todo o 

material recesario para cum-

prir o obxectivo principal de 

achegar a toda a poboación o deporte 

adaptado. 

Entre outros, puidéronse probar depor-

tes coma 

baloncesto, 

tenis de me-

sa, tiro con 

arco, bád-

minton, boccia, slalom,...Deste xeito ofreceuse a posi-

bilidade de probar unha variada selección de deportes 

adaptados, coñecer o material deportivo adaptado, 

concienciar sobre as dificultades que unha persoa 

con discapacidade ten para vivir no seu día a día, sen-

sibilizar sobre a necesidade de normalizar a vida das 

persoas con discapacidade, ... 
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A maiores, Amizade solicitou tres hand-

bikes á Fundación Maria José Jove (que 

conta cun servizo de préstamo destas 

na Coruña) e que tamén estiveron a 

disposición das persoas interesadas en 

probalas. 

No estado español existen máis de ca-

tro millóns de persoas con discapacida-

de (física, intelectual e/ou sensorial), e 

a maioría delas non teñen acceso á 

información, descoñecen as posibilidades 

que teñen de practicar algún deporte. Isto, 

unido á falta de instalacións deportivas 

axeitadas, impide que poidan gozar de acti-

vidades deportivas que axuden a mellorar a 

súa autopercepción e aumenten a súa au-

toestima. 

 

 

Esta xornada foi posible grazas á colaboración 

do Concello de Pontevedra e da Deputación de 

Pontevedra que financiaron case o completo a 

actividade no seu conxunto. 

Tamén colaboraron Froiz e Gadis.  

Grazas a todos eles/as!!!. 
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O pasado 18 de xuño e por 3º ano consecutivo, 

socios de Amizade (grazas novamente á cola-

boración da Fundación Maria José Jove que 

nos prestou tres handbikes) participaron na carreira popular Pontenoite 5+5 . 

Ruben, Sergio e David foron uns corredores mais dos preto de 700 máis que 

participaron nesta xornada. 

Queremos aproveitar e 

agradecer a colaboración 

do Concello de Pontevedra, 

do IMD e da policía local. 

Así como outras entidades/

colectivos que prestaron o 

seu apoio, como foron a 

Asociación Amencer e Pe-

daladas. Por suposto, gra-

zas aos voluntarios, Manuel e Victor. Grazas!. 

Participamos na Pontenoite 5+5 

A Obra Social de La Caixa ven de prestarnos, un ano máis, a súa colaboración 

para o financiamento de varios proxectos da asociación.  

Isto permitirá poder ofrecer novos servizos ás persoas socias; moitos deles am-

plamente demandados e que estaban pendentes por falta de recursos. 

Xa no ano 2015 a Obra Social colaborara, entre outros, co proxecto de rehabili-

tación funcional, do que xa se beneficiaron varias persoas. 

A maiores, a partir de setembro tamén ofreceremos os 

servizos de Terapia Ocupacional, Logopedia, Hidrotera-

pia, e apoio Psicolóxico. E tamén comezará o obradoiro 

de ocio inclusivo. 

Se algunha persoa socia ten interese nalgún destes 

servizos, que se poña en contacto connosco para coñe-

cer as condicións de acceso aos mesmos. 

Colaboración de La Caixa 
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Xornada de Confraternización en Montalvo 

Como ven sendo xa case unha tradición, 

Amizade organizou unha nova comida 

de confraternización entre os seus so-

cios/as, achegados/as e amigos/as no 

piñeiral da praia de Montalvo, que nesta 

ocasión tivo lugar o domingo 10 de xullo  

Sobre as 12:00 foron chegando os 

primeiros asistentes, que foron compar-

tindo experiencias e preparando as me-

sas para o xantar.  

A comida estivo animada e permitiu que todos e todas gozaramos da boa e agra-

dable compañía e dun contorno natural tan peculiar.  

Pola tarde tiveron lugar varias actividades paralelas; algunhas persoas aprovei-

taron para descansar tranquila-

mente, outras xogaron ao 

xadrez, ás cartas e/ou pelota; 

outras foron pasear e algúns 

aproveitaron para gozar do mar 

e da area da praia.  

Nesta ocasión, ao redor de 30 

persoas puideron gozar dunha 

xornada de lecer que seguro 

que se seguirá repetindo en 

vindeiros anos. Sobre ás 

18:00h recolleuse todo e cada 

un/unha regresou á súa casa. 

Contouse novamente coa colaboración voluntaria de varias persoas que se en-

cargaron de trasladar mesas e bancos, colocar e recoller todo, axudar a quen o 

precisaba, reservar o sitio a primeira hora da mañá, levar un control da asisten-

cia e o transporte en bus, etc. Sempre hai que valorar e agradecer estas colabo-

racións voluntarias, sen as cales non sería posible organizar este tipo de activi-

dades. 
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O pasado 18 de maio Amiza-

de participou, xunto con ou-

tras asociacións e entidades 

sociais, nunha xornada aber-

ta coa valedora do pobo. 

A actividade programada na 

Casa das Campás, permitiu 

aos interesados/as expoñer 

de xeito directo as súas quei-

xas á valedora e poder anali-

zar con ela as actuáis políticas públicas tanto no eido municipal, como autonómi-

co ou estatal. 

Amizade participa nunha xornada aberta coa Valedora do pobo 

Participamos no 25 Aniversario de Amencer 

Amencer é unha asociación pontevedresa de atención á parálise cerebral e en-

fermidades afins e neste ano celebran o seu 25 aniversario cun amplio número 

de actividades. 

Nunha delas e co título de “25 anos, 25 persoas e 25 desexos”, participou Ami-

zade o pasado 20 de maio na Praza de España (Pontevedra) e na que se levou a 

cabo unha solta de 25 globos que contiñan desexos para mellorar a súa calida-

de de vida.  

Parabens Amencer por eses 25 anos e que veñan outros 25!!!. 
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Información 

O pasado 4 de agosto saiu publicado no DOG a Orde do 20 de xullo de 2016 

pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade. Está dirixida a 

todas as persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade na Comunida-

de autónoma de Galicia igual ou superior ao 33%.  

Para formalizar a solicitude é necesario presentar a seguinte documentación na 

Xunta: 

 Solicitude (Código procedemento BS611B). 

 Fotocopia compulsada do DNI da persoa solicitante. 

 Menores de 14 anos: (se non teñen DNI) poderán acreditar a súa identidade 

mediante a presentación dunha certificación literal de nacemento expedida 

polo rexistro civil. 

 Certificado de empadronamento do padrón municipal de habitantes do con-

cello de residencia da persoa solicitante ou autorización para que a Xunta 

consulte o padrón (na solicitude). 

 Fotocopia compulsada do recoñecemento do grao de discapacidade expedi-

do pola Comunidade Autónoma de Galicia ou autorización para que a Xunta 

consulte este dato (na solicitude). 

Non existe prazo para a solicitude. Pódese solicitar en calquera momento. 

Podedes consultar toda a info no seguinte enlace: 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160804/AnuncioG0425 -

260716-0001_gl.html 

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade 
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Linfedema 

O edema defínese como unha condición de aumento de líquido no espazo extra-

celular no corpo. Os edemas poden orixinarse por distintas causas e poden afec-

tar de forma local, rexional ou xeral. Dentro dos tipos de edema podemos atopar: 

-Linfedemas: De orixe linfático. 

-Fleboedemas: De orixe venoso. 

-Edemas sistémicos: De múltiples orixes como hepática, insuficiencia cardíaca 

ou renal, hormonal, farmacolóxica. 

Existen tamén pseudo-edemas orixinados por un aumento do volumen dos mem-

bros como: 

-Lipedemas: Orixínase no tecido celular subcutáneo, a graxa. 

-Mixedema: Orixínase na disfunción tiroidea que provoca infiltración de substan-

cia mucosa na pel. 

O Linfedema defínese como o cúmulo de proteí-

nas de alto peso molecular e outros elementos 

(auga, sales, electrolitos, ácido hialurónico,…) no 

espazo intersticial, como consecuencia dunha 

alteración dinámica e/ou mecánica do Sistema 

Linfático, provocando un aumento progresivo e 

evolutivo da extremidade ou rexión corporal con 

diminución da súa capacidade funcional e inmunolóxica, aumento de peso e 

modificacións morfolóxicas (Definición segundo o 3º Consenso Latinoamericano 

para o tratamento do Linfedema). 

A Sociedade Internacional de Linfoloxía (ISL) defíneo como un acúmulo anormal 

de proteínas tisulares, edema, inflamación crónica e fibrose. 

Dende un punto de vista etiolóxico podemos distinguir entre Linfedema Primario 

e Secundario. 

O Linfedema Primario é unha disfunción no Sistema Linfático que pode ser 

conxénita (hereditaria) ou ideopática (aparecer sen causa aparente). 

Pode ser por anomalías da estructura linfática inicial, que non permiten a absor-

ción das proteínas e a formación da Linfa ou ben outras alteracións que poden 

Linfedema 
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Linfedema 

radicar no transporte por alteración 

na dinámica do Sistema Linfático 

ou deficiencia na cantidade e es-

trutura dos vasos ou ganglios. 

Pode manifestarse desde o nace-

mento ata idades máis tardías e na 

adultez, aparecendo de forma pro-

gresiva ou ben de forma brusca e 

rápida a raíz de pequenas agre-

sións que nun Sistema Linfático 

normal, non terían incidencia. P.e. 

picaduras de insectos, un golpe, 

inflamación, embarazo, traumatismo, calor, esforzos, etc.  

Afecta habitualmente a membros inferiores e é máis habitual en mulleres. Está 

calalógado dentro das Enfermidades Raras ou Pouco frecuentes. 

O Linfedema Primario de membros inferiores ou superiores (pouco frecuentes) é 

unha patoloxía crónica que pode chegar a ser invalidante tanto pola incapacida-

de progresiva resultante do aumento do volumen dos membros coma polas com-

plicacións infecciosas recurrentes. 

No caso do Linfedema Secundario son numerosas as causas por lesión, obstruc-

ción ou infiltración dos vasos ou ganglios linfáticos como: 

-Cirurxía, biopsica e disección en oncoloxía. Principal causa en Europa. 

-Causa parasitaria. Principal causa a nivel 

mundial debido á obstrucción que afeca 

aos vasos e ganglios linfáticos. 

-Cáncer e metástasis. 

-Radioterapia. 

-Infección e inflamación. 

-Parálise. 

-Insuficiencia venosa crónica. 

-Micosis.  
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Información 

Aplicación con información de hoteis adapta-

dos e accesibles con habitacións para per-

soas con discapacidade.  

Tamén casas rurais e turismo rural accesible. 

Información de deporte adaptado, praias ac-

cesibles, rutas culturais, museos accesibles, 

natureza para persoas con discapacidade e 

ocio accesible. 

Sendo o obxectivo da aplicación, promover o 

turismo accesible, crear recursos turísticos 

accesibles e dalo a coñecer para que as per-

soas con discapacidade poidan desfrutar do ocio. 

Turismo accesible by equalitas 

Silgar, praia accesible 

A praia de Silgar, en Sanxenxo 

(Pontevedra), é accesible. 

Dispón de prazas reservadas a per-

soas con mobilidade reducida nas 

inmediacións da mesma. 

Conta tamén cun acceso de pasare-

las de madeira que levan ata un ce-

nador situado na métade do areal e/

ou que tamén levan aos bares que están na propia praia. E moi próximos están 

os baños adaptados, que son ben amplios e bastante axeitados. 

Tamén dispón de cadeira anfibia (no caso de avi-

sar previamente poden contar incluso con dúas). 

Ben é certo que a contorna da praia presenta al-

guna dificultades nos pasos de peóns pero como 

praia accesible, é das mellores. unha boa opción 

para gozar da praia, o sol, o mar e a area…. 
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Ela é Viktoria Modesta, unha cantante pop e modelo procedente de Letonia.  

Naceu en 1987 cunha malformación na perna esquerda, que os médicos nunca 

trataron axeitadamente, segundo as súas propias declaracións. 

Aos 12 anos viaxou a Londres coa súa familia e someteuse a unha cirurxía de 

amputación voluntaria do miembro por debaixo do xeonllo para mellorar a súa 

mobilidade e salvaguardar a súa saúde futura. 

Continuou cantando, compoñendo e modelando con incríble naturalidade e ad-

mirable forza de vontade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela mesma promocionase como a “Primeira artista biónica”, e o feito de usar 

diferentes tipos de próteses na súa perna, combinados con chamativas coreo-

grafías e un excéntrico vestuario, parece confirmalo definitivamente.    

O trascendente na súa proposta é a mensaxe da propia Viktoria, quen dixo: “Por 

moito tempo, a cultura pop péchoume as portas como unha artista amputada e 

alternativa. Creo que á xente sempre lle custou saber que pensar ou sentir sobre 

un amputado que non trata de ser un atleta olímpico. No deporte, sobrepasar a 

discapacidade faite un heroe, mais no pop non hai lugar a estes sentimientos” 

ao portal The Guardian. 

Un dos seus videos comenza coa frase “Esquece o que sabías acerca da disca-

pacidade” e verdadeiramente provoca ese cambio na concepción de certas ca-

pacidades diferentes.  

Vidas con Capacidade 

Viktoria Modesta 



Asociación de persoas con 

discapacidade da comarca de 

Pontevedra 

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.discubre.es/es/ 

“Discubre” é unha empresa líder que se define 

como “a alternativa á ortopedia de toda a vi-

da” xa que dá o poder de escoller”. 

Na web podedes atopar cadeiras de rodas, 

guindastres, andadores, vehículos adaptados, 

todo tipo de profesionais para mellorar a cali-

dade de vida e moito máis. 

Pódese pedir orzamento sen compromiso e 

escoller a empresa que máis conveña. 

 

https://www.facebook.com/discubre/?fref=ts 

Tamén contan con páxina de Facebook na que 

diariamente van colgando novas e as máis 

adaptadas  e revolucionarias axudas técnicas. 

www.facebook.com/AsociacionAmizade 

 

Entidades colaboradoras: 


