
Vai acabando o verán e un ano máis as persoas con mobilidade 

reducida seguimos sen poder gozan das praias na mesma medida que o 

resto da cidadanía. 

Nos primeiros meses do ano Amizade fixo unha análise de varias das 

praias da contorna, e puidemos constatar como queda moito 

por facer aínda para que exista unha igualdade real de 

oportunidades. 

Aínda que consideramos que as leis poderían 

ser máis esixentes, o certo é que xa deixan 

claras diferentes cuestións que despois non 

se plasman na realidade. 

Ou non hai estacionamento reservado, ou 

itinerario accesible que o una co areal, ou pasarela sobre a area e que 

chegue ata a liña da auga, ou un cenador que dea sombra, ou baños 

correctamente adaptados, ou ausencia de cadeiras anfibias (ou que 

existan pero en mal estado de conservación). 

Podemos constatar como a máis accesible da contorna a praia de 

Silgar, en Sanxenxo, pero ao mesmo tempo resulta que hai poucos 

aparcamentos reservados preto, a maioría dos pasos de peóns que 

existen non están adaptados (non cumpren a lei), o material está un 

tanto deteriorado, ou a pasarela non chega ata a auga (o que provoca 

que a xente coloque as súas toallas xusto onde 

remata o tramo de pasarela existente, dificultando 

enormemente o acceso da cadeira anfibia á auga). 

É lamentable que aínda esteamos así. Agardemos a 

que as administración se poñan as pilas e que o ano 

que ven poidamos ver outra realidade. 

Praias accesibles?; onde? 

Contidos: 

 Novas. 

 Información.  

 Síndorme de 
Marfan 

 Vidas con 
Capacidade. 

O Boletín 
Nº37 Setembro de 2018 



www.asociacionamizade.org 

Novas 

Páx. 2 

O Boletín
 

Novas 

Asamblea Xeral 2018 

O pasado 5 maio, máis de 50 persoas 

congregáronse no Hotel-Restaurante Cam-

paniola, sito en Campañó, para a celebra-

mos da Asamblea anual de Amizade.  

Foi un día cheo de ledicia no que goza-

mos, despois da Asamblea, dunha comida 

moi agradable para conmemorar os 30 

anos coma movemento asociativo.  

Para desprazarnos ata alí, un auto-

bús de Rías baixas recolleu aos so-

cios/as en Monte Porreiro ás 10:30 e 

fixo outra parada en Pontevedra, na 

Av. das Corbaceiras ás 11:00.  

A Asamblea comezou cara ás 12:00 

da mañá e nela a Xunta Directiva deu 

conta de todas as actividades desen-

volvidas durante o ano 2017 e do 

resultado económico do mesmo. 

Tamén se aprobou o programa de actividades para o ano 2018 asi como o orza-

mento para poder levar a cabo as mesmas. 

A nota musical puxérona un cantautor e o seu compañeiro, coñecidos coma To-

más Outsider, que interpretaron temas moi coñecidos. 

A Xunta Directiva amosa o seu agradecemento a todas as persoas asistentes á 

asemblea, ao persoal do restaurante, á empresa de autobuses Rías Baixas e ao 

cantante Tomás Outsider. 
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Con moitísima mágoa acabaron 

estes dous obradoiros, fotografía 

e música, ambos impartidos por 

profesionais do Estudo de Artes 

Bonobo, en Pontevedra. 

O certo é que foron uns meses 

cargados de emocións e senti-

mentos, nos que se aprendeu a 

empregar profesionalmente unha 

cámara de fotos e a tocar instru-

mentos musicais: guitarra, piano, 

batería, sintetizadores de son, etc. Todo combinando teoría e práctica para 

acadar grandes resultados.  

En fotografía elaborouse un fanzine, un tipo de photobook configurado por unha 

boa parte das fotografías que estivemos a facer durante todo este tempo. Para 

este obradoiro os nosos compañeiros de viaxe foron o ISO, a velocidade de obtu-

ración, o diafragma, o zoom, o flash, os encadres, etc. Ao finalizar os participan-

tes obtiveron un diploma que garante o aprendido estes meses. 

En música, as compañeiras de viaxe foron as notas musicais, as figuras, os acor-

des, o  pulso, o ritmo e os pentagra-

mas. Ensaiouse duramente para 

construir unha canción entre todas 

as Asociacións que participamos 

deste proxecto. Ao lado de Amencer 

e Xuntos, elaboramos unha canción, 

cuxo videoclip foi gravado en dife-

rentes lugares: O mercado, Pazo da 

cultura e Mugartegui.  

Agardamos para os vindeiros meses 

seguir colaborando con Estudo Bo-

nobo e organizar, se é posible, no-

vas edicións destes ou outros obra-

doiros. 

Remataron os Obradoiros de fotografía e música 2018 
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Xornada pola Diversidade-Ribeira 

O día 9 de xullo preto de 40 

socios/as asistiron, por segundo 

ano consecutivo, a Ribeira para 

celebrar a Xornada pola 

Diversidade coa Asociación Ambar 

(entidade membro de COGAMI). 

Ás 10:00 da mañá saia o autobús 

de Monte Porreiro, que faría unha 

parada en Pontevedra para 

recoller o resto dos/as socios/as. 

Antes das 12:00 chegouse a 

Ribeira e participouse das múltiples actividades, obradoiros, e demais cousas 

que tiñan organizadas. 

Sobre ás 14:00 xantouse nas 

inmediacións da Romería e a praia de 

Coroso en boa compaña e moitas risas. 

Pola tarde, seguiuse participando das 

actuacións, gozando da praia e do bo 

ambiente. 

Sobre ás 18:30 o autobús tomaba 

destino de volta a Pontevedra. 
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Festa do Deporte en Monte Porreiro 

A m i z a d e  c o l a b o r o u  c o a 

Asociación de veciños O Mirador 

na organización dunha festa polo 

deporte que tivo lugar, debido a 

choiva, no pavil lón Fina 

Casaldelrrey. 

Por este motivo, organizamos o 

día 9 de xuño unha exhibición 

protagonizada polos socios e 

socias que practican artes 

marciais adaptadas todos os 

martes, desde hai xa meses. Ao tratarse dunha festa tematizada polo deporte, 

que mellor xeito que poñer en coñecemento dos veciños/as un dos deportes que 

practican os nosos socios e socias.  

Aproveitamos a ocasión para estrenar os dobok (indumentaria necesaria para 

practicar taekwondo) que nos foron subvencionados por La Caixa e ENCE. Cabe 

matizar que temos máis material deportivo en camiño. 

Do mesmo xeito, montamos o 

tenis de mesa nas inmediacións 

da festa, outro dos deportes que 

algunhas persoas socias practican 

a miúdo. 

O obxectivo principal foi visibilizar 

que as persoas con discapacidade 

tamén practican deporte. O feito 

d e  n o n  p r a c t i c a l o  m á i s 

regularmente está vencellado, en moitos casos, coa falta de espazos accesíbeis 

ou coa escasa oferta de deporte adaptado en Pontevedra, o que implica 

desprazamentos a lugares alonxados e consecuentemente, gastos económicos 

maiores. Desde Amizade constatamos está realidade e intentamos cambiala na 

medida do posible con este tipo de actuacións, xunto con outras coma o 

convenio coa colaboración co Ximnasio GV Sports ou coa organización da III 

Xornada Multideportiva, da que se falará nas vindeiras páxinas. 



O Boletín
 

Páx. 6 
www.asociacionamizade.org 

Novas 

Por terceiro ano consecutivo 

celebramos unha nova edición da 

Xornada Multideportiva adaptada. 

Coma novidade, cabe sinalar que 

desta volta se executou en dous 

días, venres 15 e sábado 16 de 

xuño.  

O venres participaron preto de 

130 nenos e nenas dos colexios 

F r o e b e l  e  X e v e .  T a m é n 

alumnos/as do Valle Inclán e usuarios/as da Asociación Amencer. 

Mentres que o sábado 

participaron varias 

a s o c i a c i ó n s ,  a 

destacar ABISDISBUR, 

AMARAI e ASSEII.  

O obxectivo da mesma 

foi principalmente que 

toda aquela persoa 

interesada (tivera ou 

non discapacidade) 

puidera probar e prac-

ticar distintos deportes 

adaptados.  

A actividade deu comezo nas dúas xornadas ás 10:00 e rematou ás 14:00. Foi 

xestionada pola Fundación También que contan con ampla experiencia na inclu-

sión social das persoas 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 cumprir o obxectivo principal de achegar a toda a poboación o deporte 

adaptado. 

 

III Xornada Multideportiva 
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Entre outros, puidéronse probar de-

portes coma baloncesto, tenis de 

mesa, tiro con arco, bádminton, boc-

cia, slalom,...Deste xeito ofreceuse a 

posibilidade de probar unha variada 

selección de deportes adaptados, 

coñecer o material deportivo adapta-

do, concienciar sobre as dificultades 

que unha persoa con discapacidade 

ten para vivir no seu día a día, sensi-

bilizar sobre a necesidade de norma-

lizar a vida das persoas con discapa-

cidade, … 

No apartado musical estivemos servidos 

por Tomas Outsider, coñecido cantante 

da zona de Pontevedra que nos cantou 

unha boa cantidade de bos temas. Aínda 

por riba  até nos apareceu Indiurain por 

alí e tivemos oportunidade de facernos 

unha foto con él! 

Ademais, este día puxemos en venta 

as novas camisetas de Amizade 

Esta xornada foi posible grazas á colaboración do Concello de Pontevedra e da 

Deputación de Pontevedra, Froiz e La Caixa que fi-

nanciaron case por completo a actividade no seu 

conxunto. 
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Xa está en marcha o  novo servizo de préstamo, o AMISERPRE. Concretamente é 

para prestar o material que vaiamos tendo en Amida, 

e en especial as Handbikes que subvencionou ENCE 

no ano 2017.  

Quen pode empregar o servizo?  

Persoas maiores de idade non impedidas para o uso 

do material pola normativa de circulación vial que 

resulte de aplicación. 

Cal é o procedemento? 

 O primeiro de todo é darse de alta no servizo de préstamo, cubrindo unha 

ficha que se poderá atopar na Asociación ou na web de Amizade. 

 O segundo, asistir a polo menos unha xornada de formación, da cal se 

avisará previa organización mediante as nosas redes sociais, e-mail e 

Whatsapp. 

 Solicitar o material con antelación suficiente. 

 Aboar a cantidade específica que será diferente en función da condición 

de socio/a ou non, e do tempo que se preste o material. 

 E por último, no momento de recoller o material,  é preciso cubrir unha 

ficha, facilitada ese día, para que quede constancia do préstamo. 

 

 

 

 

Descobre as posibilidades que ofrecen! 

Servizo AMISERPRE 
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Para os vindeiros meses, e grazas a 

unha axuda de ENCE e de La Caixa, 

c o m e z a r á n  n o v a s  a c t i v i d a d e s 

encadradas dentro dun proxecto 

deportivo.  

Trátase do pádel e do tenis de mesa que 

xunto coa oferta dispoñible de artes 

marciais adaptadas e do ximnasio 

configuran un bo repertorio neste eido. 

O plantexamento para este ano é asistir 

durante algúns meses a clases de pádel 

para, posteriormente, organizar un 

torneo inclusivo no que participen persoas con e sen discapacidade. 

Presumiblemente, para ese torneo haberá que competir por parellas mixtas e 

haberá entrega de premios. Do mesmo xeito, paralelamente, 

organizarase outro torneo de Tenis de mesa onde tamén haberá 

entrega de premios. 

Desta maneira intentamos poñer a disposición de quen queira 

practicar deporte, unha oferta o máis variada posible dentro das 

posibilidades de Amizade, que permita que as persoas con 

discapacidade poidan facer deporte sen as habituais barreiras arquitectónicas 

dos recintos deportivos; situación que, pese a todo, seguimos a combater desde 

Amizade. 

As persoas que teñan interese 

en participar nalgunha destas 

actividades deberán poñerse 

en contacto coa asociación. 

 

Torneos Inclusivos Padel e Tenis de Mesa 
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Acción Guerrilla en Monte Porreiro 

O 12 de Abril de 2018, Amizade levou a cabo unha 

xornada de #accionguerrilla na que se constatou que 

boa parte da sociedade aparca, literalmente, sobre os 

nosos dereitos. 

Somos coñecedores de que a xente emprega as prazas 

de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade 

reducida para facer os seus “recados”. 

Ao falar con eles/as, todos poñen as mesmas excusas, a 

maís común, a de coller o pan. Tamén que só son 5 

minutos, descargar algunhas mercancías, ou que xa 

saben que non poden parar e non pretendían ofender ou 

molestar.  

O certo é que, aínda sen 

querer molestar, trátase 

dunha acción i legal 

segundo o código de 

circulación; e inmoral xa 

que afecta aos dereitos, 

neste caso, aos das 

p e r s o a s  c o n 

discapacidade. 

C o n  e s t a  a c c i ó n 

pretendeuse sensibilizar ao conxunto da sociedade sobre a necesidade de 

respectar as prazas de aparcadoiro e denunciar a aquelas persoas que impiden 

ás persoas con discapacidade 

dispoñer delas, e por ende, 

participar autonomamente na 

vida social.  

Temos pensado localizar algunha 

praza PMR máis na zona de 

Pontevedra que a xente teña por 

costume utilizar ao seu antollo e 

levar a cabo outra acción 

guerrilla semellante a esta. 

Proximamente.... 
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Mulleres con capacidade e máis 

Desde hai xa algúns meses 

constituise un grupo informal 

de mulleres (conformado por 

homes e mulleres) no que se 

trata, sobre todo, temáticas 

vencelladas coa muller e a 

discapacidade. 

A misión do grupo é principla-

mente compartir experiencias 

e visibilizar/concienciar sobre 

as necesidades específicas das mulleres con discapacidade.  

Que facemos:  Reunións de perioricidade quincenal, onde debatimos as temáti-

cas que nos afectan coma mulleres con dis-

capacidade e para as que temos pensado 

combatir con accións guerrilla, coma a do 29 

de xuño; día que saimos coas ramplas pola 

noite a reivindicar accesibilidade aos locais 

nocturnos e rematar co Ocio Vedado. 

Tamén participamos na folga do día da mu-

ller,  que tivo lugar o 8 de marzo na Ferrería 

de Pontevedra. 

Animádevos a participar!. 
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Síndrome de Marfan 

Trátase dun trastorno hereditario que afecta 

ao tecido conxuntivo, é dicir, ás fibras que 

sosteñen e suxeitan os órganos e outras es-

truturas do corpo. Afecta con maior frecuencia 

ao corazón, aos ollos e ao esqueleto.  

Esta alteración xenética do cromosoma 15, 

permite ao corpo producir unha proteína que 

axuda a darlle elasticidade e forza ao tecido 

conxuntivo. 

As persoas que padecen este síndrome teñen 

algunas particulariedades físicas: son moi 

altas e delgadas e teñen brazos, pernas e 

dedos de mans e pés desproporcionadamen-

te longos. O dano causado pola afectación pode ser leve ou intenso en función 

da aorta. 

Se a aorta (o vaso sanguíneo de 

gran tamaño que leva sangue 

dende o corazón cara o resto do 

corpo) se ve afectada, pode po-

ñer en perigo a vida da persoa. O 

tratamento común nestes casos 

é o uso de medicamentos que 

axudan a manter a presión da 

aorta baixa. Sen embargo, co 

tempo, son moitas as persoas 

que precisan intervención quirúr-

xica na aorta. 

Xeralmente a enfermidade transmítese de pais a fillos/as a través dos xens, 

mais aproximadamente o 25% dos pacientes non teñen ningún pai/nai afecta-

do/a, debéndose nestes casos a unha mutación nova. Esta enfermidade afecta 

tanto a homes como a mulleres. E como o defecto xenético pode ser transmitido 

aos fillos/as, as persoas que o padecen deben consultar ao médico antes de que 

se produza o embarazo.  

Síndrome de Marfan 
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Síndrome de Marfan 

Os síntomas son diferentes entre as persoas que teñen o trastorno, mais hai 

rasgos comúns, como:  

 

 

 

 

 

 

 

A expresión do xen é variable, é dicir, unha mesma familia pode ter diferentes 

características e presentar distintos graos de gravidade. Aínda así, a enfermida-

de afecta principalmente aos ollos, o esqueleto, o corazón e os vasos sanguí-

neos, aínda que poden aparecer alteracións a outros niveis: 

 O esqueleto. Son persoas a miudo moi altas (en comparación cos demais 

membros da familia) e delgadas, con extremidades longas e articulacións 

con moita mobilidade. Os dedos e as mans son longos e finos con aspecto 

de araña, a cara longa e estreita, protusión ou depresión do esternón, des-

viacións da columna vertebral, etc.  

 O corazón e os vasos sanguíneos. As alteracións nestas estructuras son a 

principal causa de mortalidade destas persoas. Unha das máis importantes 

é a dilatación da aorta pola debilidade da súa parede, podendo incluso che-

gar a desgarrarse ou romperse. Tamén poden aparecer problemas a nivel 

das válvulas do corazón: insuficiencia aórtica ou prolapso de valvular mitral. 

 Os ollos.  Miopía, cataratas, dislocación (luxación) do cristalino ou despren-

demento de retina, son os problemas máis comúns que soen ter as persoas 

co síndrome de Marfan. 

 Outras alteraciones. Neumotórax (pulmón colapsado), hernias inguinales, 

estrías en ombros e nalgas, etc. 
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Charlas de sensiblización 

Durante o primeiro cuadrimestre do ano, 

Amizade organizou un total de 7 charlas de 

sensibilización en centros educativos da 

comarca.  

As charlas foron impartidas por tres 

persoas socias de Amizade: César 

Maquieira, Manuel Lareu e Sergio Oubiña, 

xunto coa persoa contratada por Amizade 

Manuel Reguera. Vai o agradecemento da 

asociación Amizade a estes compañeiros 

que dedican altruístamente o seu tempo libre para concienciar á sociedade. 

Nelas intentouse, durante unha hora, achegar a discapacidade ao alumnado de 

corta idade, resolvendo as súas dúbidas, rachando estereotipos e creando 

conciencia de igualdade de oportunidades en tódolos ámbitos sociais. 

LA CAIXA , ENCE, FROIZ colaboran novamente con Amizade 

Un ano máis La Caixa, ENCE e Froiz colaboran coa nosa 

Asociación. 

Concretamente, La Caixa financiará as actividades 

deportivas que estamos desenvolvendo, o Obradoiro de 

Ocio e os servizos de Rehabilitación e Logopedia. 

Froiz como ven facendo nos 

últimos anos colabora coas 

actividades e servizos que prestamos e este ano 

ademais aportou diverso material para III Xornada 

Multideportiva. 

ENCE pola súa parte acaba de resolver unha axuda para o financiamento das 

saídas de ocio, a actividade de ximnasio e Taekwondo e 

novas actividades que iniciaremos nos vindeiros meses 

que son Padel e Ping-Pong e que rematarán coa 

celebración de torneos inclusivos. 
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John Forbes Nash naceu en Bluefield, no ano 1928.  

De pequeno foi un neno solitario ao que lle gustaba ler moi-

to e xogaba pouco cós nenos/as da súa idade. A súa nai, 

que estudou varios idiomas nas universidades de Virxinia 

Occidental e no Colexio Martha Washington, o estimulou 

para que estudara. O seu pai, un inxenieiro eléctrico que 

loitou na I Guerra Mundial, foi profesor da Universidade de 

Texas. Aos catorce anos empezou a mostrar interese po-

las matemáticas e a química. 

Conseguiu o doutoramento en filosofía en 1950 cunha disertación de 28 páxinas 

sobre os xogos non cooperativos. A tese contén a definición e as propiedades do 

equilibrio de Nash, concepto fundamental dos xogos non cooperativos. Nash fixo 

tamén importantes contribucións noutros campos das Matemáticas. 

En 1951 Nash foi contratado polo Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts 

(MIT) e un ano despois comezou unha relación coa enfermeira Eleanor Stier. Ti-

veron un fillo, John David Stier. 

A enfermidade mental de Nash comezou a manifestar-

se en forma de paranoia. En abril de 1959 foi ingresa-

do no Hospital McLean, onde estivo ata o mes de maio. 

Alí diagnosticáronlle esquizofrenia paranoide.  

En En 1978 recibiu o premio John von Neumann Theory 

Prize polo seu descubrimento dos equilibrios non 

cooperativos, en 1994 recibe o Premio Nobel de Economía, xunto a John Har-

sanyi e Reinhard Selten, polo seu traballo na teoría de xogos durante a súa esta-

día en Princeton. 

En 2011 a Axencia Nacional da Seguridade desclasificou cartas escritas por 

Nash na década de 1950 nas que propoñía unha nova máquina de encriptamen-

to e desencriptamento. As cartas amosan que Nash anticipara moitos conceptos 

da criptografía moderna. 

En 2015, morre nun accidente de taxi cando volvían á casa trala visita a Norue-

ga, onde Nash recibira o premio Abel.  

Vidas con Capacidade 

Jhon Forbes Nash 

https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xogos_non_cooperativos&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_de_Nash
https://gl.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnolox%C3%ADa_de_Massachusetts
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paranoia&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Esquizofrenia_paranoide&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_von_Neumann_Theory_Prize&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_von_Neumann_Theory_Prize&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Premio_Abel
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