
Seica crece a economía, e que se reducen as taxas de desemprego; que 

xa non estamos en crise. Pero alguén o nota? 

Seguen a haber desafiuzamentos, sacando á xente da súa casa; incluso 

o fai Bankia, que supostamente é público! E dá igual que haxa 

persoas con discapacidade, que teñen máis difícil atopar unha 

vivenda accesible. Neste punto temos que denunciar tamén as 

dificultades que aínda se establecen na lei de 

propiedade horizontal para que se poidan 

efectuar obras de accesibilidade. Ainda que a 

última reforma da lei facilita un pouco a con-

secución de maiorías, segue habendo perso-

as con mobilidade reducida que non pode 

saír da súa propia casa porque os veciños/as 

se negan a instalar un ascensor. É lamentable que a administración non 

poña fin a esta situación discriminatoria. 

E a taxa de desemprego das persoas con discapacidade segue moi por 

riba da taxa xeral, sen que realmente existan políticas públicas que re-

virtan esta situación. Nin sequera se controla o cumprimento da reserva 

legal de postos de traballo para persoas con discapacidade! 

As persoas con discapacidade sempre estivemos en crise, non só estes 

últimos anos: escasos recursos económicos, falta de axudas públicas, 

entornos inaccesibles,.... 

Que non nos “vendan a moto” 

con grandes cifras macroeconó-

micas, e que fagan algo real-

mente útil para garantir a igual-

dade de oportunidades de to-

das as persoas.  

Acabouse a crise? 
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Xornada para probar Wheeldrive 

O pasado 16 de febreiro e 2 de marzo organizáronse, 

grazas á colaboración de Acceda Ortopedia, unhas xor-

nadas para probar Wheeldrive (Sistema de asistencia 

eléctrica). 

Trátase dun innovador dispositivo de axuda eléctrica á 

propulsión que, acoplado á cadeira de rodas manual, 

facilita os desprazamentos. 

Estas xornadas de proba permi-

tiron aos socios/as coñecer de 

primeira man este sistema e 

valorar a súa idoneidade. 

Entrega das Licencias de Navegación 

Xa o pasado 26 de no-

vembro, socios/as de 

Amizade acudiron a Vigo 

para recibir unha forma-

ción teórica e realizar o 

exame práctico para ob-

ter a licencia de navega-

ción.  

Dita formación foi posi-

ble grazas á colabora-

ción de PREDIF Galicia, a 

Federación Galega de Motonáutica e a asociación Sodináutica de Vigo. 

E este pasado 7 de marzo, as persoas participantes acudiron á sede da Deputa-

ción Provincial en Vigo a recoller a Licenza de Navegación que lles entregou Dig-

na Rivas, Deputada Provincial de Cohesión Social. 

O obxectivo da formación foi o de promover a igualdade de oportunidades e sen-

sibilizar e concienciar ás empresas privadas e ás administracións públicas sobre 

a necesidade de que estes servizos sexan accesibles para todas as persoas. 
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O pasado 8 de febreiro, o Presidente de 

Amizade, Paulo Fontán mantivo unha 

reunión de traballo coa concelleira de 

Promoción Económica, Emprego e Turis-

mo, Anabel Gulías, para realizar suxes-

tións sobre a nova ordenanza municipal 

de veladores. A xuntanza repetiuse o 11 

de maio, acompañados nesta ocasión 

por representantes da ONCE. 

Desde Amizade propúxose a posta en marcha dun itinerario peonil accesible, un 

corredor pegado ás fachadas cun ancho mínimo de 1,80 metros, se ben podería 

reducirse nalgúns tramos a 

1,50 metros. 

Dito itinerario tería que res-

pectarse en todas as rúas e 

prazas que contén con velado-

res aproveitando o corredor 

que normalmente vai pegado 

aos edificios segundo a nor-

mativa estatal. 

Tamén, se solicitou que se 

controlasen a ubicación de 

carteis de menús nese corre-

dor, xa que estes poden entor-

pecer igualmente a mobilida-

de. 

E se incidiu noutras cuestións, como por exemplo as dimensións das mesas, xa 

que moitas das existentes nas terrazas de Pontevedra contan con patas cen-

trais, que en moitos casos dificultan a aproximación ás mesmas das persoas 

usuarias de cadeira de rodas. 

Amizade incide e aposta (tendo en conta a normativa estatal, e tamén os intere-

ses de hostaleiros e comerciantes) por consensuar unha ordenanza municipal 

de veladores que garanta a accesibilidade de todas as persoas, . 

Amizade esixe que os veladores respeten un paso de 1,80 m 
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Representantes da Asociación Amizade reu-

níronse no pasado mes de febreiro coa con-

celleira de Promoción Económica, Anabel 

Gulías, para tratar a unificación do servizo de 

información turística da Deputación, Xunta e 

Concello no edificio do Palacete das Mendo-

za por non 

cumprir coas 

medidas de accesibilidade axeitadas.  

Anabel Gulías comprometeuse a trasladar ás 

outras administracións a necesidade de realizar 

obras no Palacete ou ben buscar unha ubicación 

alternativa. 

Obradoiro musical en Estudio Bonobo 

Amizade rexeita a unificación turística no Palacete das Mendoza 

Desde o pasado mes de febreiro, xunto 

con outras asociacións de Pontevedra 

(Xuntos-Down Pontevedra e Amencer-

Aspace) varios socios/as de Amizade 

están a participar nun obradoiro de músi-

ca que se desenvolve no Estudio Bonobo 

(Rúa San Antoniño, 79). 

O obradoiro finalizará o vindeiro 27 de 

xuño coa gravación dun vídeo musical en 

distintos puntos/espazos de Ponte-

vedra. 

O obxectivo do mesmo é desenvolver 

a creatividade e tecido musical en 

forma de canción, vestida con instru-

mentación  electrónica e convencio-

nal de forma colectiva. 
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Asemblea Xeral de Amizade 

O sábado día 8 de abril cele-

brouse a XXIV Asemblea Xeral 

da asociación Amizade, no Pazo 

da Cultura de Pontevedra.  

A Xunta Directiva deu conta do 

traballo desenvolvido durante o 

exercicio do 2016, presentando 

a memoria de todas as activida-

des realizadas así como o ba-

lance económico, que concluiu 

cun certo aforro. Ambos docu-

mentos foron aprobados por unanimidade 

dos socios e socias presentes.  

Expúxose tamén o programa de actividades 

para o ano 2017 que, ademais da continui-

dade de certos servizos e actividades, in-

clúe a intención de manter o desenvolve-

mento do proxecto de atención psicolóxica 

e logopédica, así como, outros de fomento 

do deporte (servizo de présta-

mo de handbikes e celebración 

da II Xornada Multideportiva 

Adaptada).  

Como se ven facendo nas últi-

mas edicions, ao finalizar a 

asembleas tivo lugar unha co-

mida na que máis de 40 perso-

as (socios/as e amigos/as) 

puideron compartir as súas 

inquedanzas, opinións e expe-

riencias, rematando así a xor-

nada dun xeito máis informal e divertido. 
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Un servizo de atención sexolóxica para atender as necesidades afectivo-sexuais 

das persoas con discapacidade. É un recurso profesionalizado, único en Galicia e 

no resto das comunidades españolas, e finánciao Obra Social La Caixa, COGAMI 

e ACADAR 

Ofrece: 

-Atención e información. 

-Resolución de consultas. 

-Atención individual. 

-Asesoramento legal. 

-Intervención psico-social. 

-Formación especializada. 

Para máis información sobre este servizo, contactade en: 

www.dedaleira.org 

Tlf: 600 200 022 

Nace Dedaleira 

Participamos no Día Internacional da Síndrome de Down 

Con motivo do Día Internacional 

da Síndrome de Down, a Asocia-

ción Xuntos (Down Pontevedra) 

organizou varios actos nos que 

Amizade estivo presente. 

Unha das actividades propostas 

foi a confección dun mural na 

Avenida Corbaceiras, onde inte-

grantes da Asociación, xunto con outras persoas socias e usuarias doutras enti-

dades colaboraron na confección do mesmo. 

O día 21, Día Internacional, celebraron un acto institucional na Praza da Pedreira 

no que Amizade tamén estivo presente, amosando o seu apoio a esta asociación 

veciña. 

http://www.dedaleira.org/
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Aínda que ben é certo que nos últimos anos a 

accesibilidade mellorou no transporte público, 

as carencias seguen a ser moitas. 

Mentres Autocares Rías Baixas ofrece liñas 

accesibles regulares a Monte Porreiro, Monbus 

solicita un preaviso por correo electrónico de 

48 horas para viaxar de Pontevedra a Marín. 

Renfe conta con ferrocarrís accesibles ou ben presta apoio para subir e baixar a 

través dunha plataforma (e do servizo Atendo).  

Todos contan con poucas prazas (1-2) dirixidas a persoas usuarias en cadeira de 

rodas. POR UN TRANSPORTE PÚBLICO ACCESIBLE XA!. 

A accesibilidade resístese no transporte público 

Avances tecnolóxicos 

Grazas a unha novidosa prótese 

neurolóxica conectada ao cerebro 

cos músculos, permitiu a un home 

recuperar o movemento nun brazo, 

podendo volver a comer e beber por 

si mesmo, despois de 8 anos sen 

poder facelo. 

Aínda que é unha proba realizada a 

un só individuo, trátase dun gran 

avance, xa que é a primeira vez que 

se logra restaurar o control por parte do cerebro nunha persoa cunha parálise 

completa. 

O que fai o sistema é decodificar as sinais do cerebro e transmitilas a uns senso-

res implantados no brazo. 

O responsable da investigación, Bolu Ajiboye, afirma que a súa “investigación 

está nunha fase temperá, mais cremos que esta neuroprótese podería ofrecer 

ás persoas con parálise a posibilidade de recuperar as función de brazo e man 

para realizar actividades cotiás, o que lles daría maior independencia”. 
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O ictus é un conxunto de enfermi-

dades que afectan aos vasos san-

guíneos que subministran o sangre 

ao cerebro. Este grupo de patoloxí-

as, coñecidas popularmente como 

embolias, tamén se denominan 

accidentes cerebrovasculares 

(ACV) e maniféstanse subitamente. 

O ictus é o equivalente a un infarto 

de corazón, pero no cerebro. 

Aínda que pola súa forma de pre-

sentación –súbita e inesperada– 

puidera parecer que o ictus é unha catástrofe imprevisible, en realidade –na 

maioría dos casos– non é así. O ictus é o resultado final da acumulación dunha 

serie de hábitos de estilo de vida e circunstancias persoais pouco saudables 

(factores de risco). Os vasos sanguíneos son o branco destas agresións e, tras 

anos de sufrir un dano continuado, expresan a súa queixa final e rotunda: o ic-

tus.  

Na actualidade están ben identificados os máis importantes factores de risco 

para o ictus. Algúns deles, pola súa natureza, non poden modificarse. É o caso 

da idade (o risco de padecer un ictus medra de forma importante a partires dos 

60 anos) e o sexo (en xeral, ata idades avanzadas, o ictus dáse máis entre os 

homes que entre as mulleres, aínda que a mortalidade é maior nestas últimas). 

Mais tamén inflúe a historia familiar do ictus, sufrir un ictus con anterioridade,  

ter a presión sanguínea elevada, fumar, padecer diabetes mellitus, consumir 

alcohol en exceso ou certos consumos de drogas poden ser factores de risco. 

Nos últimos 25 anos, conseguiuse ir reducindo paulatinamente o número de 

ictus e diminuír ata o 50% a súa mortalidade. Unha boa parte deste éxito  debe-

se ó crecente control do seu factor de risco máis importante: 

a hipertensión arterial. Toda persoa maior de 50 anos de idade debería de to-

marse a tensión arterial polo menos unha vez ao ano; hai que ter presente que o 

risco de sufrir un ictus se incrementa tanto se está elevada a tensión arterial 

sistólica (máxima) como a diastólica (mínima), ou ambas. Cifras superiores a 

140/80 deben ser vixiadas polo médico.  

Ictus 
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Algúns dos síntomas que poden presentarse son: 

 Adormecemento ou debilidade repentina na cara, o brazo ou unha perna 

(especialmente nun dos lados do corpo).   

 Confusión repentina, dificultade para falar ou para entender.   

 Repentina dificultade para andar, mareo, perda de equilibrio ou coordina-

ción.   

 Problemas repentinos para ver nun ou os dous ollos. 

  Dor de cabeza repentino. 

Algúns datos: 

130 mil persoas sofren un ictus en España ao ano. 

O 30% morre,  e o 40% sufre unha discapacidade grave a raíz do mesmo. 

É actualmente a 1ª causa de discapacidade en adultos. 



O Boletín
 

Páx. 10 
www.asociacionamizade.org 

Opinión 

A experiencia de Manuel en Amizade 

Son Manuel, Estudante en prácticas do Ciclo Superior de Integración Social no 

CIFP A Xunqueira, e desenvolvendo actualmente as miñas prácticas na asocia-

ción Amizade. 

Estudando este ciclo ou algún da mesma familia, recibes unha preparación para 

traballar con calquera persoa que se atope en situación de dependencia, e cres 

que coñeces máis ou menos o ámbito, pero nada mais lonxe da realidade; a rea-

lidade é que cada día é unha proba diferente.  

Antes apenas me fixaba en se algún sitio era accesible, ou unha rúa transitable 

para persoas en cadeira de rodas, agora non podo evitalo pois o trato con 

eles/as día a día faite coñecedor das pequenas dificultades, xa non só escalóns 

que lles impiden o paso, senón esas cousas nas que un non pensa, como o sim-

ple feito de querer viaxar a un pobo a 8 quilómetros do teu en autobús 

(Pontevedra-Marín), e ter que avisar á empresa dous días antes mínimo para que 

te poidan confirmar se poderás viaxar, ou se pola contra, non poderán contar cun 

autobús adaptado.  

Outro exemplo: Saír de festa por Pontevedra tórnase unha tarefa case imposible 

para estas persoas que teñen que ver como a gran maioría de locais non están 

adaptados nin sequera para que poidan acceder a eles, xa sexa por motivos eco-

nómicos ou simplemente porque non ven que adaptar os seus locais sexa unha 

inversión rentable. 

Mais todas estas situacións, e máis que se dan na realidade destas persoas non 

son todas froito dunha falta de conciencia, ou o mero afán lucrativo, senón que 

ás veces se dan por simple descoñecemento. Traballando aquí dinme conta que 

moitos locais pensan que teñen ter os seus aseos adaptados, cando en realida-

de só teñen una porta ancha e un percorri-

do cara o baño sen presenza de desniveis 

nin  obstáculos.  

Traballar aquí sempre quedará como unha 

boa experiencia persoal e formativa, por-

que só cando tratas cos problemas de 

primeira man podes chegar a comprende-

los. Por D.Manuel  Vidal 
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“Ademais da competición, un dos grandes retos 

aos que se enfrontan os deportistas adaptados é 

lograr unha maior visibilidade e apoio ao se-

u deporte”.     

Mila López Vernet, naceu en 1977 en Baiona. 

Estudou a Licenciatura de Economía na Universida-

de de Vigo. 

En 2011 comezou a tomar contacto co deporte 

adaptado a través das escolas deportivas de balon-

cesto en cadeira de rodas do Club AMFIV en Vigo. 

En 2013 adquiriu a súa handbike e aos tres meses 

participou na primeira Media Maratón de Vigo, á 

que seguirían outras carreiras populares ao longo da súa traxectoria. 

No 2014 obtén a súa licenza na federación 

de ciclismo co Club Ciclismo Oiense para 

poder participar en carreiras propias do ci-

clismo adaptado na categoría WH4 de hand-

bike. A primeira destas carreiras foi o Cam-

pionato de España celebrado en Cidade Real 

onde quedou subcampiona de España en 

crono e ruta. 

Desde aquela adestra regularmente no Cen-

tro Puente da Fundació Isidre Esteve en Vigo e participa en todas as carreiras 

que pode “financiarse”, xa que a prata ou o ouro das medallas non se traduce en 

cartos. Aínda que acuda representando ao seu país e a súa Baiona natal, ten 

que centrarse no que custa. No caso da copa mundial do País Vasco eran uns 

350 euros de aloxamento mais o avión, polo que o custe total alcanzou uns 550 

euros, difíciles de afrontar cunha pequena pensión.  

O pasaporte para a Copa do Mundo financiouno en solitario, “estirando”... por-

que só conta cunha beca que rolda os mil euros e que non percibe ata que rema-

ta o ano.  

Vidas con Capacidade 

Mila López 



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://micuidador.com/ 

Web de interese para as persoas coidador/as 

e as que buscan coidador/a. 

 

Recorda cando fagas a Declaración da Renda 

marcar o X Solidario. 

www.asociacionamizade.org 

Melloramos a nosa páxina. Visítanos!. 
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