
Resulta que o Tribunal Constitucional decidiu non admitir a trámite o 

recurso da familia da muller con discapacidade intelectual (Mara) que 

fora incapacitada polo xulgado. Máis alá de entrar a valorar as 

cuestións estritamente xurídicas,  é evidente que a exclusión do dereito 

de voto sobre a base dunha discapacidade psicosocial ou 

intelectual constitúe unha discriminación por motivos de 

discapacidade. 

A la lei electoral vixente non impide votar 

a persoas con discapacidade cero 

denegara o voto a quen fora 

incapacitado legalmente por sentencia.  

Pero estas sentenzas son revisables e 

moitas persoas teñen acudido aos tribunais e teñen 

conseguido recuperar o seu dereito a voto; iso si, teñen que pasar un 

“exame de coñecemento ” onde un médico forense avalía a 

competencia e coñecemento como lectores. 

Pero os electores/as sen discapacidade 

intelectual non teñen que pasar ningún tipo de 

exame para poder exercer o seu dereito a voto, 

verdade?  

E sen entrar polo miúdo na cuestión, todos 

coñecemos a avós ou avoas que seguen votando 

a Fraga ou a Felipe González; saben o que votan?. 

Se toda a poboación tivese que aprobar ese 

“exame de coñecementos”, atrévome a aventurar 

que o censo electoral se vería reducido como mínimo nun 20%. 

Xa está ben de discriminar ás persoas con discapacidade. 

Dereiro a voto 
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Socios de Amizade obtiveron o “Titulín” de embarcacións de recreo 

O pasado 17 de 

novembro, socios de 

Amizade xunto con 

o u t r a s  p e r s o a s 

pertencentes a outras 

entidades (entre elas a 

Asociación Avanzar de 

Cuntis), participaron en 

Vigo nunha formación 

para obter o título de 

embarcacións de recreo. 

Primeiramente recibiron unha 

pequena formación teórica na 

s e d e  d a  F e d e r a c i ó n  d e 

Motonáutica e posteriormente 

trasladáronse ao peirao para 

realizar a parte práctica grazas á 

colaboración da Asociación 

Sodináutica que conta cunha 

embarcación accesible. 

PREDIF Galicia financiou as tasas 

e dereitos de exame para a 

obtención do título, o cal 

permitiu que máis persoas se 

puidesen beneficiar do 

mesmo. 

Agardamos que este título 

abra novas posibilidades de 

ocio ás persoas que 

participaron. 

G r a z a s  F e d e r a c i ó n 

Motonáutica, PREDIF Galicia 

e Asociación Sodináutica. 
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COGAMI organizou o pasado 17 de 

decembro no Auditorio de Abanca 

en Pontevedra a súa xa tradicional 

Xornada de Nadal. 

Nesta ocasión, adicouse a 

xornada en boa medida en dar a 

coñecer o movemento asociativo 

galego. 

Ademais de informativa, tamén foi 

unha xornada lúdica, na que 

membros da Xunta Directiva de 

Amizade desfrutaron e crearon novos vínculos e redes con outras persoas e 

entidades.  

Asistimos á Xornada de Nadal e entrega de premios COGAMI 

Xornada de reflexión da Xunta Directiva 

O pasado 14 de xaneiro, 

membros da Xunta Directiva 

de Amizade reuníronse para 

avaliar os servizos e 

actividades ofrecidos no 

2016 e planificar e 

organizar este novo ano. 

A Xornada tivo lugar na sede 

social de Amizade en Monte 

Porreiro, en horario de 

10:30 a 14:30. 

Entre outras, acordouse seguir mantendo os servizos que se viñan ofrecendo de 

fisioterapia, hidroterapia, logopedia e apoio psicolóxico, así como o Obradoiro de 

Ocio Inclusivo.  

Valoráronse novas ideas e propostas como asinar un convenio cun ximnasio da 

cidade, estudar a accesibilidade das praias, pasar unha enquisa as persoas 

socias para valorar novas actividades como cociña, baile, pilates adaptado,.... 
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O pasado 20 de 

xaneiro, Amizade 

asistiu á entrega 

d e  P r e m i o s 

C i d a d e  d e 

Pontevedra no 

Teatro Principal. 

E s t e  a n o 

homenaxeouse o 

c o m p r o m i s o 

social nas figuras da activista Ángela Paz García (presidenta de ASSEII, a 

Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal), na modalidade de 

persoa física e ao Colexio de Avogados, como persoa xurídica.  

Parabens aos premiadas/os!. 

Amizade retoma as actividades e servizos 

Amizade asiste aos Premios Cidade de Pontevedra 

Comezou 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 

proporcionar información e asesoramento a persoas relacionadas directa ou 

indirectamente 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 derivados da falta de recursos psicolóxicos e habilidades 

para manexar situacións adversas. O servizo préstase en Proceso 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 discapacidade de cara a favorecer a súa autonomía persoal e previr 

situacións de dependencia.  

As sesións desenvólvense no local social de Amizade en Monte Porreiro, en 

calquera dos centros de Vithas Salud e en Sendo (Centro de prevención da 

dependencia e promoción da autonomía persoal e a saúde e que tamén conta 

cun servizo de Hidroterapia). As persoas socias contan con descontos 

importantes nos prezos das sesións. 

-Apoio Logopédico:  O apoio logopédico pretende ser un recurso para previr 

problemas ou dificultades derivados da propia discapacidade a nivel 

comunicativo. Sendo os obxectivos entre outros, mellorar a capacidade de 

expresión e comunicación, incrementar a participación na comunidade e/ou 

posibilitar a súa integración social e/ou laboral. 

As sesións desenvólvense en Sendo e tamén ten descontos para socios/as. 

-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). 

-Servizo de préstamo de axudas técnicas: Contamos con algunha axuda técnica 

para prestar as persoas socias que o precisen (consultar).  

Entre as actividades que desenvolvemos, podemos destacar: 

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

colaboración 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 

adquisición e desenvolvemento das habilidades sociais e persoais, mediante a 

interacción 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. 
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O constitucional evitou pronunciarse sobre o dereito ao voto das persoas con 

discapacidade intelectual ao non ter admitido a trámite un recurso que o Fiscal 

presentou para que estudara o caso dunha muller galega, incapacitada, a quen o 

Supremo lle negara ese dereito. 

Os pais solicitaron a un xulgado de Santiago de Compostela, en 2014, que se 

incapacitara á súa filla mais se lle recoñecera a capacidade para o exercicio do 

dereito de sufraxio activo. O xuzgado declarouna incapaz en grao parcial para 

gobernarse a sí mesma e 

privouna do exercicio do 

dereito ao voto. 

No seu recurso contra a 

decisión do Supremo de 

confirmar o dito polo 

xulgado, o fiscal aludía á 

C o n s t i t u c i ó n  e  á 

Convención Internacional 

para as persoas con 

discapacidade, suscrita 

en Nova Iork en 2006 e 

pedía ao TC que, ao 

admitir a trámite o asunto, o aproveitara para resolver se os incapacitados teñen 

ou non dereito ao voto (a Lei Orgánica que 

impide o voto a unhas 100.000 persoas con 

discapacidade choca coa Convención de 

Nacións Unidas). 

Mais o TC non quixo entrar no tema e nunha 

resolución emitida co voto particular contrario 

da vicepresidenta Adela Asúa sinalou que nas 

resolución dos tribunais que non admitiron o 

recurso dos pais non hai arbitrariedade 

algunha. 

Asúa sinala que as probas que os tribunais 

admitiron como válidas non protexen 

debidamente o dereito ao voto.  

O constitucional nega o voto a unha xoven con síndrome de Down 
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O CERMI (Comité español de representantes de 

persoas con discapacidade) convocou unha 

concentración cívica de protesta contra a conduta 

permanente de discriminación que a compañía 

aérea Ryanair mantén cara os pasaxeiros/as con 

discapacidade. 

O último caso que trascendeu públicamente foi o 

de Javier García Pajares, un estudiante sordo-cego 

que conta cunha bolsa Erasmus en Londres e que 

denunciou que Ryanair non lle permitiu voar o 

pasado nadal por motivos de seguridade. 

E unha das tantas persoas que esta compañía de 

baixo custe exclúe deliberadamente por motivos 

de “seguridade”. 

O CERMI convocou un acto protesta contra Ryanair 

O centro de saúde de A Parda instala pictogramas 

O centro de saúde da Parda en 

Pontevedra conta con indicadores 

adaptados para mellorar a 

accesibilidade á información dos 

pacientes con trastorno do 

espectro autista ou dificultades 

de comunicación. 

Nesta iniciativa colaborou o 

colectivo Por Dereito (Asociación 

para a Integración das Persoas con Autismo), que levou a cabo a colocación dos 

sinais adaptados á linguaxe pictográfica no centro sanitario pontevedrés. 

Logo do centro de especialidades de Mollabao, o da Parda é o primeiro centro de 

saúde pontevedrés que adapta a súa sinalización á linguaxe pictográfica. 

Esta iniciativa, que deu comezo no Hospital Provincial (o primeiro centro 

hospitalario que acolleu un proxecto destas características en Galicia) e 

continuou no Hospital do Salnés, pretende a sinalización de espazos mediante 

un sistema de comunicación alternativo e aumentativo baseado en 

http://pordereito.blogspot.com.es/
http://pordereito.blogspot.com.es/
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Fibromialxia 

A palabra fibromialxia (FM) 

significa dor nos músculos 

e no texido fibroso 

(ligamentos e tendóns). 

A fibromialxia caracterízase 

por dor musculoesquelético 

xeralizado e sensación 

dolorosa á presión nuns 

puntos específicos (puntos 

dolorosos).  

As manifestacións clínicas 

máis frecuentes son: 

Dor muscular. Tamén 

coñecido como mialxia, que 

aparece de forma crónica e 

pode prolongarse durante máis de tres meses. Esta dor é difusa, inespecífica e 

afecta a moitas partes distintas do corpo. 

A dor na fibromialxia ten algunhas 

peculiaridades como alodinia (dor por 

estímulos non dolorosos), hiperalgesia 

(dor maior do normal en relación ao 

estímulo doloroso) e persistencia (está 

presente durante máis tempo do 

normal). 

Fatiga e cansanzo . Estes dous 

síntomas aparecen ao realizar pouco 

esforzo, ou ningún, e non sempre 

desaparecen ao descasar.   

Rixidez. Aínda que a rixidez pode 

aparecer como un síntoma doutras 

enfermidades reumáticas, nestes casos os pacientes poden presentar 

entumecemento, calambres nas pernas, sensación de hinchazón,  

Fibromialxia 
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agarrotamento, contracturas musculares, movementos involuntarios, tremor e 

sensación de bloqueo.  

Trastornos do sono. As persoas que teñen fibromialxia poden manifestar 

problemas para conciliar o sono, así como despertarse repetidamente durante a 

noite ou que o sono non sexa reparador.   

Deterioro cognitivo. Esta enfermidade pode dificultar que o/a paciente procese a 

información, a memorización ou que se exprese verbalmente de forma axeitada.  

Ansiedade e depresión. Soen estar vinculadas coa enfermidade. Porén, os/as 

especialistas non poden determinar se se producen antes, como consecuencia 

da enfermidade ou aparece no trascurso da mesma. 

Algúns científicos/as cren que a orixe da fibromialxia pode ser xenética. Os xens 

poden facer que unha persoa teña unha forte reacción de dor ante cousas que 

outras persoas non consideran dolorosas. 

Entre o 80 e 90 por cento das persoas ás que se lles diagnostican fibromialxia 

son mulleres. Pero os homes e os nenos tamén poden ter o trastorno. A maioría 

dos casos diagnostícanse a unha idade madura. 

As mulleres que teñen a un/unha familiar con fibromialxia teñen maior 

predisposición a padecer fibromialxia tamén. 

As causas da fibromialxia son descoñecidas, mais certos factores poden estar 

relacionados con este trastorno. A fibromialxia relacionouse con: 

 Acontecementos estresantes 

ou traumáticos, como accidentes 

automovilísticos 

 Lesións recurrentes 

 Malestares ou dolencias 

 Certas enfermidades. 

Os tratamentos da fibromialxia 

non son curativos, xa que se 

descoñecen as súas causas, polo 

que van dirixidos a aliviar os 

síntomas dos/as pacientes.  
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Imaxes para pensar... 

Estudo Bonobo 

Aínda non vos enterástes???. 

Pontevedra conta xa cunha nova Escola de Artes, o 

Estudo Bonobo, na rúa San Antoniño.  

Como eles/as mesmos/as din “Estudo Bonobo é 

unha escola de artes na que, actuando coma 

reflexo do hábitat natural do primate, conviven e 

mistúranse a música, o teatro, o baile, a 

interpretación, o debuxo, a fotografía, o deseño e a 

tecnoloxía: en definitiva, artes escénicas e 

plásticas”.  

É accesible e conta con mestres que “saben o que fan”; é dicir, que xa teñen 

colaborado en proxectos por e para a integración de todas as persoas.  
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Susana Rodríguez (Vigo, 1988) naceu con 

albinismo. No seu caso, a área central de visión 

non se desenvolveu correctamente, deixándolle 

un resto visual de apenas o 7% nun ollo e do 5% 

no outro. 

A circunstancia non lle impediu durante os 

últimos anos aplicarse en adestramentos de alto 

nivel, licenciarse en Mediciña e aprobar 

recentemente o MIR. Actualmente, está tentando 

obter a especialización en Mediciña Física e 

Rehabilitación no Hospital Clínico Universitario de 

Santiago. 

En 2006 foi campiona do Mundo Junior en 100 e 400 metros lisos. 

E no 2016 debutou con diploma nos Xogos Paralímpicos de Río na proba de 

triatlón, disciplina deportiva inédita ata agora nas citas paralímpicas. Aínda que 

foron os seus primeiros Xogos, a atleta pontevedresa realizou unha proba moi 

completa e entrou quinta na meta, a 3m 11s da australiana Katie Kelly e a súa 

guía Michelle Jones, que acadaron o ouro cun tempo de 1h 12m 18s. 

Ao igual que na modalidade practicada 

por atletas sen discapacidade, as probas 

constan de tres disciplinas: natación en 

augas abertas, ciclismo en ruta e carreira 

a pé. En triatlón, os/as deportistas con 

discapacidade divídense en cinco clases, 

establecidas en función do tipo e grao de 

discapacidade. Susana compite na 

categoría PT5 para deportistas con 

discapacidade visual (total ou parcial). 

Susana e Mabel Gallardo, a súa amiga e guía nos Xogos de Río, nadaron 750 

metros en augas de Copacabana cunha cinta que vai da súa perna á perna da 

súa guía; despois, correron 20 km en bicicleta nun tándem conducido por Mabel 

e a proba concluiu cunha carreira de 5 km enganchada a súa guía. 

Susana está entre as mellores deportistas na súa categoría, terceira no ranking 

Vidas con Capacidade 

Susana Rodríguez Gacio 



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 

Nesta web podedes consultar o programa 

ampliado de vacacións de IMSERSO-COCEMFE 

2016: http://www.cocemfe.es/vacaciones/ 

 

 

Recorda cando fagas a Declaración da Renda 

marcar o X Solidario. 

www.asociacionamizade.org 

Cambiamos a nosa páxina web. Visítanos!. 

SÍGUENOS TAMÉN EN: 

https://www.facebook.com/

Asociacion.Amizade/ 

 

 

Entidades colaboradoras: 


